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 لاا ىلا وصارت انبي اطلاق

 3 : نس لاع مكوك 1 7 5 3 دا 5 03 اال هيت
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 2520101 5 ا يل ارواقنملان اوتيل واو مستومل لوانيبالفزكد املا رلقملاب

 تليوسثولا يو 00
 سوا م اماوكتزاشعلو نيه
 ١0 ع دعدرمالف ”|ميتتما لسا يق
 فامل 2 زهجل ةهطخزلاا اًهيرعأ يعج و وم هديل ع 0 كونو
 الو لوس هجم سلال انتا, عيزحت ا
 ىلا تاقتوزنل ازعارغالاةن املا لع باوجلافلاجج





 ] ىعبم 3 00 ا فيلل م 42 دس بل 14 4
 7 والا ةنعوراب :ىبو غيب اشنال ارسفل ا



 هما نبل و طابا راولاب تاكل ويا ثاّسوسعم ابدارملاو

 دولي دال مس اكاضبإؤطاملارسح لاب هاشم ]هدام

 ككل زيزفملا فلو و ةمصملا قيهاشملا ةااارسبلو ةمءاظلا
 ن افالوإ ةقطانل ارسقب وهنولب نااما عملا ارههوبمدالغن

 كا دردنلا تيرعيل فلمن ا قيلب,ا لف كر دملاونه ل والا ناك
 تامل كالا ناكن او فروملاونح كّيسيح دال هد كرعد لاق

 ف اثلاو ردا وشمل اًهيدحا ناجرجينارهوجراسآلل 3-0

 اعفانار ولا نيبحو ئه طز ورشا هب كرد كذل الملا
 تايد ميسو ةدوجارهاوج بنلي 2

 ما 61 امل : لا هلوف عيب مسجحلاو ظ
 لم دالل لاا تفازلار كريرم نعد م ارهوجانا ىاثل و

 2 ةداملازعدرم اعلان اب امه قرمبو نس شنو| لفعاسإومو

 تاضم ال قعلااماو قيالعل ازعال ةراملازع ومءام|رتفملا دعو

 يطال! كمل !طعزتملانوةلطبوافنا ةروكرملاةؤملا ونه نشل ٠

 كب او ل حام ةيمحسو عنا 2

 27 ا 1
0 2 

 ردع (ذ كقابلخبلا عبصو ةببمسا ةقزملا الجزم مليملل



 . من لفملاةذافاوركاوتف انلطم طعس ارينس ناز وكاوك وكما
 حمص ى لقعلا ةيبسس مد را د روجر موالطم يقنلا
 مال نيل الأ 200104 فالخزم يهادو تايزغنلا
 كحامملا ها تابتحلالا ىدو تاباغرلارعمد ف نويفارثنال |
 ىلا بهما | لو بسنبل واتافصواتاذ نام بجا ولابْىلغشا
 فبل نكيلالل اق ااوطسر ازعزقنو ضبا نيسرنمملا
 نلخاتو ىل والاب لئالل ابد يوضعلا مب اغلا امناءسهالالا ثحامملا#
 تالوطللا ف ةروكز يق رك سم ىلا هننسب كلذ ف نفرد اًنالخو
 ةميس وج عو وم نان كا ذقاوعلاخاشامىااميماهدودرد
 تال 9 الملا ومب فالتخالا زاكي ع يتبل |طفنلا ةرافا نت
 اتلطم نيقبلا لرلاديمبالةيدمسلا اقف اهتم مئم|رهال ارهف انتو
 رز زاللاو مءوار) تضفاننو القمل اذالتعا هيد عقو مداذاولذ
 دةورييبزو يسالفلارعع)] اقنعفاننلاو فالئخإلا عودول ل طاب
 كالملاالعا مولا فانمحلال وف دب قثويالف كد امءطساويديننال
 نب امو هوكو تاسضرنححلاو تايب اسما نال ميل ايكو

 تالالا كلذ نأ عزه مهيزعب ا وح او :ل واللا هوجو مذ

١ 0 
  1 0نبال

 ل 0 ا وا 6

 تي و أم من مح رات . 4 -
 و 2 1 ١

 2 لاسم

١ 



 اوما اشم اخسإق هش ةنسما كولد تاق
 رسسافلاب ٍلعللارسمغ



 لمس ورلملاف رفا لد فالخلا عوفول )طاب الراو يضرب ىيعيب
 فقويبأب 0 نسفم يتلا ناب ناكل وأي يورتمدن ولومو

 0 لانك تابنإ لي جزم مول نطل (لعمدملعلا
 ظ احرف يي بط ريعم]هنلا انلوكنإ دن ابيزا ذمل اد
 لقا ناسا يا ناو كك ذالارطتلابرظنلا تاس العمال زل الع
 :ىضضفل انهو يلع ف قوس العسل فق وت يورل ان تاينرو د ظنلاب
 اعرب نمور ابعنقونم نظن انفوكصوزملا زوكدملا
 مثال ععلاربزم اريعم ظنلان|تمئب مل اسرنال اميل عففوتم اهريسي مول
 ففون اع تانفول 0 اريل امسبال
 لطي داو ام ظنمذ و ؤرلمل اد زهاب ١ هراللإ هع اكاد ولع

 تهويينس مارد افيطممل انك بشرت دارو ايوزمدوك
 انيرورلاببلاعجرباّمزصاخ ان هامهرورلاب ب ويعم
 هدىو وسر علا نانا طنا|نهملا تابنازمانص اضدارملان الع
 .يف) يبدا الاكرودلاز اكادهو لايومو هسفن دع وملانقو
 تءاسامولر ملودرو اظعمذ وفود دنانقكلو كيلا :
 بيصافلا حتت جراشلال وتلا درر اص جول اورطمل اب لغتلا
 ”ويدكو لم ب ا





 بدرب جاتنال افريل والا لكلان1 قري وزملاب تات ككدواّمطف
 ضعوا ارمل سم صوص لونا انه ناب شيلا ممل لصمت

 90 حج
 . هنوكلأ كل زل هثداذا لي ةزورملاب مولعم ضنا نهورظمل | اره
 أنوزؤم ةدامو نوم | كم نا زحف ص وصح ارنا | نهي
 5 :مداؤز لك | نه دع نولسف مدوكزملا هداف الاف ةرينمملا.طبارشم



3 
7 

  "16نسلم ١

 د







 2 1 تس ميطرتشاوالخل

 م ا نساوح انقل ا هسا زم كل ذوعد تايب 9 ,لا بيلقتو كت 1 1 .|صقنزااباضصالا ظ
 داياتلطم ىلالرزسالا نم عا ادجرع باسر كا راف مدبسك
 يلوم لئلا فرا دا صع يزل اومىلارسسالا يا
 سيد كعالو تسلل اول ويصح يباشر طالردس !لكف ىسس اي
 ظ 20 اس ناتو شا

 د ةدلاب | ادقنايش

 ياما عاتقنا 0
0 

 نورد



001 

 اذ



 اكمل طاستسال/| زمانا, زمورسورسلا) أذ اوحارتوتو
 لاما رشإو ىعب دزه اهز مداةدوجياسوممو باسسملاو كلذ
 مساس ةرثن :زاضنيعلا سل ياومموىيبعلا تسكت طساوب
 قداصل ل: لاوتتملسلاواوملا ةالارئاجساو ملا باستا عا
 هجلا)و اب قداصلا هخومل ا[ لطم ]علا ]وس هجإمو لفعل | خد
 كيزروئل لاق "م هدايبئراسلا وابملا تزتونوممكرل ارغب انو

 ارنا واب لبكوورخداعوبؤ تما ةاازمز ساكو
 ل نا ًاكليلد ننرنوركزر كم هجؤيلالواب
 ريكامل امسك حان علت طونسارعال عيا

 دل ةيورونعرانل ادوجوي 'لعلا . دج هت ارك
 . نااكادكتكلذب لاقي اليلولا بنسرنو ل ائدنسإلا ىلا جات ناد

 موفد دول صوان را
 فاكر وزملا ]عجن يب اسسسلارا د يرورممل احلا الوا لسلا
 ِ 5 مابا سويس ةأمضتفمو
 ؟١ةئلا] هز نم اصاخازعلا الان ون ةشالب ماشأجلاتالئلا

 هال سا ورا ميباسكا ناك





 3 ا 3 اسييرسلو ولما هذ نالثلا

 كازعز د ذهب ا ديب يم وجت همام فضلا ةنالو وعلا ا | هينفع
 مذ اا |(كينرد دا صوتعم
 فلودول ايل اربو هياتم وفلازبغ ثنارم
 لوم لاقلاقةنبرعج ا رعواغلا جوا قداس
 نايك ود هدر لزرع وهدا ميل نام نودرجرماز مالوم ناشي اصويدعسا م

 ا

1 

1 
 أ



 لهاا جون فض ونأج عون مزن اوزلازتيالاعنلا
 0-00 ايديال

 ... !بايسالاططضرتيزشا ل3 تو حدس محم اه

 دحاولارح) هع نافهسغإ اان ةنالثنل اف لعلا باس

 ةلجلا فق يامال لخ قاملا الا امر يلتلا»
 - كوضلاءجؤون ] دامصلا عا

 كابو قيال تاشازمج فنصملا نال غول زم حلمي
 ا 3
 ومفللاو عرس ادهم عوو| كيو عل ارم ن وزان ا

 تارولل[ممنافسوىل ازيد يوساَم يا! اعلاو تن ظ
 هب عيا هلوسزاساو جفاف استار طياسا

 دالعإل تا هل ممم سلو :



 .نلفبل نار كرلا عضو تابساوناوبج زمان, لعامون دال أو
 تاوهسلا ىف كافو ىنكلا نازفلاب اهرف| ضال ادرواواهسلاعجو
 طبعانئحساو جاو هسا: طاعابراعسالداهموامو

 كافي ةقساانا رض وياالاحلم تود امهاموزمال
 دارا مل اواسا نانمؤلاب مزمل[ انبالفربعلابل جايا ائهعب
 دولا ووطارفا تري وف الطالارنعر قاتلا وعملابتورخلا
 : رمدعل ال ماو دوجول ايل موعل انمى لون مرهل نجس
 ماعلا ذيإ وع وكام | نم هج |ر> نا ىلرانش | اعلام
 1 كرمال ذ]بت ]بة قلباو ىاعت هداجياب رجوهانمو دعمت اك
 ظ "قف ومونززوطالف نعتز ةفسالفلل افالخ ثدحومو
 2 0 : فج كوي نلملا

2 انا كناية مدع دا وةداوع
 د : 

 >5: ىويمح أنو م برن هههابدوخو بزر







 تايلابالم عبسلام عسا امال باقعا عيمزخمونململا
 ونم هدواب) ل اوشو هل مونللالكحلا ةناشالاوعمبلا ةراسالاد]
 هنملجل ازاؤمفسالغلا لاق اسيحلا اسي اللزهلاومبو ميد نان
 لاحم وُفناَص ممصو عوضوملاب ىةرنع يعن اوبمو يو لاح موفياس

 صامتنحالا اصاب واحلابداماو يبويمحلاب معرنجومسل اوميو ديد
 ءبفالاجزاكفاو اجالطصار وكل |فا/اجزرسل املاف لولع |ولطما/
 هدانا هلدوجوالفرنقل اي هلعبان عوضوملايفلاجزجلاف ةغل
 2 هدوجووم هذ ذدجيفو مسفلإ# ضعلا يادوجوى عمو
 ى ازرعل هزجالالا راسا اموحا ىلإ ثاننالا بوكت تي عوضومل |

 هدوجو وم مسفل 3 هدوح9 ناكامل زال عوصول از عئإ منع عل |

 ملاوز نإ قنورطد سس هدوجوكالا وز لح ال1 د وعملا وز ناكم لكى

 ظ صارَقسمرس| مسجلا ) هسفل  هدوجو ناف هنسفل هدوجو



 بل |: وقتنا هريبل هن وش اكمل ع مسنسيف كيتو
 وجا ؤهنيعي ير دهزالؤف انث اهلدوجولاد هعبزم
 9س ملأ م ايفو مدان نيملاماتف يعمر اسدقو
 ىاموانعتسإ نأزم انلطمىتنب ( نو ئعم ةعساالفل | ربعو
 عازل هز اكاوسل حلا دورب لست و موعس هويبزكز عاجلا
 - افانماوةدرطاها وبلا اكالصا ]فمنك وا هسمسإ ضم
 تالا هناك تمل اولوسملو مهوعل ل زعموانعتشا
 0 هررعررهوجلا مامسع زم
 قزلارهوجلاب مسوُْنملا لوبا وهم عمن ايدول جب |زعمسؤنن
 يعل قرافم نولي اما موجلا ميسا واق ةوضلاوع
 ند فا دن اكناف دوجارموجلاونوحا هوجو مز عابس عتسم
 لدا (ةرافسزول الو |رستبل اونو مف نإ ذكي و) لفعلاو مم ءلعدو
 فيوم اونو ملالحتو| ةنوملاوم اا حزاكذافيخاهوجلانراقم
 0 للي هيمونتلاوم نوما و مهلاونجاممابلوسد
 انت هدعل نولي نااياموجلا !) اعيزاىل ةزمرعحاو
 سانام روان
 لإ 6ةسيمح



 يساوالارا مهي رشامي انهن 257 خم كبر ظ

 |ةجدعجس +": نقلا الاانا سامع

 املا ت د هنانوعسرال ]كام نكم ناوىا اكوادوسإ

 لا ةيئوتلا اممافص د املاو نسولاوأ ومملا ش تادوملا

 اًمنءافضؤ الك ميد انيفلا تارفيتكاعامج هنماقلااببضارعإ د

 اذهو ةيصرع نت افصانرالّْس ةرقمدسبلاغاوككذينيسلا

 الوانعان اًصامقنح | اهارفنم ةئطالاوتشنلاب 000
 اتيفملاو اما لوفنانالواوسلا والا الإ ودول كتم 5

 انماكريعلا وام هزياعلا زمنا كردايف اع ياومو ىعاشمل 0

 تنل ماما مربزنز كفء اس عام متل جا,ملاعلانضتلوفلدتم

 هدا دامو نوح زمْركاف ىا أ زعاضو قرب دو نسر فدوخا نضر جارد

 0١ انلطم تبا يا وهن زهاوجزسو نير هوجتمتكم اتا

 ف /هؤجرع هناا ”هشنلالقا
 - دهالفلا كاف رقيعلا غيرعلازدوطلاو6ةلللا ثلاقذ بكم

 هم اف اياوريلع ةنعطاقنس ةنالاؤاعنا يفزع نين كلج

 وبس مج هم وصيد تعا تلت

0 



 . زاب نولوتنالة فس الان انال ةشيضالفل نمكي نيل افلا نحنا
 دللي إوم عب هعيدزمو ارجل مهر رصعبل ار نعود وكوللا
 اًسيحنوكيال ةجسبزم بلااسلفازم بلاط ذل :بانعز
 . عطازن ىسللوو قوبل املا |وربزعلان اوان مز ذانعالطم
 ايي ير ابشمل اياوزل اونو داق اب اوز يلعن وكدللا داعبالا
 نانو اف يداحرح اولا البام نول كيعرذالعطحم اقاوردسا
 ظ الامام اهبل وفسو تايثو اشتم نم داناتدللا
 يزالاوةداج مب دو عصا أمدامحإ ناننفل حن انيوازل اف يداخ

 بذا طاوس ذا ناتو ظ
 بوؤبملارصح 'عدرالا هه فوفئجراوردملارضح نالدالا
 وسع مئافاياود لع: زتالتلاداعنإلا عطاقن امطق سد
 ان ك0 |ديعل ا وع
 4 ييشسلاب رمز سع تبع اممطاننب
 و وخال ف وف :ىضالذ ةنيسرملوعب املك فالفلا لد رمل اي

 ايفا وكول عزل | لون حاسم بحل ك|د|مالقتلا
 7 دم حمد 2002





 كلذكا 0 رب تان دف 4

 ١ راحو س|وم جلا 22 1 عازنل وايضا .هاللا
 0 ]منو عفوامت زعم نولرملاةعصلااماوفأت
 هلانقمم امه ةقيصأل اهنسينلا ا

 2 ا ا ماو جلا ا
 مصدوم |.مقلاومووطقو |ليعنلا واط وهو كضالعفال | اقلام
 دانا مواوتنبدل اردانسحالاب حلقملا لاوس صمسيو قو مش

 نعمان ل عال ماا ها يواعلا 0





 لاميارملو صد|و ىنعمب ط2
 نوي نيد ممسلاب قياسلارصوب اولطسز عصا لارصوب

 الكرب يلي الزمرع مينالثو ريحا بيلا دوج ون كيزمزابع +
 نيلكشارعو ردعد وجومولمو جهلا وجلاو 1 ازمب وزع طساولا تول

 ةرومعلاو يلوي |زمالزمسل ايس ا بلي هدرلارها ىحنازمو
 مدا رعسل 10

 ر. ةوعلالهوع
58 





 ' مطظعلالا اهمموشللرغصل اوواذعلاو ايءاَدإ ىجاشن مدع ةر ورم
 رطعلاف الا هكر طصلاو طملازمدوكوللا ياومرام ا عصالاو
 هد ومب موصملاس |١:لفلا وةذكلازمروكرملا وكر طاع صلو انيلقو
 لبفاريزصا لمزلنوكو نار غسل اوولغما هدانا ماكل ديسلاب انيلقو) ابك يشن انيهانش ذا>ل ا ىءاننملا ىنلا و
 امسزكااجاذا ادا ف ىواشل )حم الاوانمم طعازبج ازولو

 امرحازوقبالز اممم زل ود فل اف ىواستملا هلم مرلبو ةصانشسرع
 أيار | نودرزفن نيدجول اوم ىف انلا| ةجولا هن طدعا طهر زمرغص
 لفك نيباناد ياالاو مسجلا ين! زمر سلا ىسبما اذا
 قارنا ازتفالا رسبجلا رز و لتشمل نادل اًمعامضحاز اكناب
 فار قالا زونفلطامروزاللاو لوزن, ت الاب ام نا ةروزنم باوحا
 ث.اكسا تس ا|ذاومناذلرسلهدازجا عامجاراوسو لن سمورلم اف
 تارا مسا با .يهئل عن اطوال ان هاف فارم الا
 فزد ازال |ماسفنالاو ىازيذالا لكز غنج عامحالال ب





 لانكم تي تي لالا انايرسدا كأيسلا
 ا

 . ١ ك اكولكتو قلبا و رولر اههلكل تشي
 تار وب يو بيب
 لولي ابرام واحلاز الحم اهلاورلخبف ها ايرسؤتنخبتح
 هلع نب سال واكو اموف دبي غرحاو هنجدو هلكت ىف طخ ا
 دع انيق ةطرسلال كيوي انسي عوا اميع طلب نائمجي
 ادع اهلك ماسفنا مزعرش ملراو امم اننا متنعل هله اهل ن ترس
 يدع لاو فص فما جيش فل اقك]تلنلا اذه عراش ومنر | رفو
 ليلبلا نهض اساو يروى اميزت وعام ساكو اكو ااودكل |
 تا تياضلاةلغاماب .دئسالولانالف ثلاشلا لورا وؤاثلا

 عبط مس 2

 رياولا





 اهل

 ع1 مغجلاو
 نيكو



 يهد زد هرعاوق ىلا انناو

 ويد اوهلاو | !ثافاال

 0 تامر الملا داس ل

 6 0 تشبل ىإاو 100 لولا يدوملا

0-2 نك لوضا
 ّ «سر ذل 

دوالا رز ماممنا ىوعمي أوما ذلد ادد لوصاإلكل
 ْ ا 0+ جر اصوج

 8 ع 0 0 ىبعموسوِْل د ايلف نا اكن

 0 دن !املعداضلالاوفزملا عانت )اهنا

 هي 000

 /ةي حتر 6 نيةلاوروبجل ابطالف ركام ةاجيميف دولا ارهوجلاب لوملان وك

 0 6 نم يزن ولال يذلا وهو طبسلا مسجلا بكرت نإ ىلع ةعسالفلاو

 قه .كعلرر :ةزوفلاو يولد الماما رابطلا:نلتخمايوج|
 00 اًمدحاب لونلا قف طقركناكاذاو ل اوفالاز م كلذ يوسامداوتعاالع

 ا ير مدن لال دوم ةوملاو باولو "!نوكاماوزحالب طر
 نعى : تناعل هند احِتناكول وبيها نسور ايد اعلا

 ا ذاكاد ويباع يذدأك تس رعتنس تاهت( اعد

 2 نالوطملا ف فورعسويءام ىلع مدورع قدوجورم اوم عزلا

 ا" مهاعوضوممو هيد نارك ذإ اماما هامان

 0 0 4 +... اصولَح نكمايويلا روكا كرما مزيد للوضع

1 0 
 .: 0 . مالا اذ 00 ا ما

 ا .وملاو ويب امسح ا بلر نب ل اقم اماما صحا ١

1 

1 



 يق









 مشلو اه رو مرعوابغعضل قازلا رت :قئال مبلل | لعنكل  ىلرتئلارعاسورجو موس افاؤمو ةوالحلا نور ةمبالملا ف ىدد دنخأتنلا وى رطللا)ب الاد كرزممل العازل ارعاشن ورخو والحل اذود
 0 درا امكرردال البلف فيطإل او بفيكك لرب مدوكناا ساحل
 درعا رصإ باهل ابانسم )و لعامل واس: تيرتم| داو ل قفعمت وأ ظ فيلو | نكَِم|لياقلاو ل دنعموا درادواراحام| لعياملا نا
 افينكوباندازاكا ذاف نونرذنل هن ايم احن اذ ةيجؤملاو دوكرملا

 ن4 ٍإ 5 7-1 0 :
 ١ 98 د 3 : : و هه : 7 4

 35 رم 4
2 , - 2 
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 ع هزكشلاو مطلاو ودلاوعضاعالازمتعدزالااوكأل ادعامم
 شعاب هزم انهومدرلارها ويلزي مي الوزماستخالل الاجمل كو
 يوحاب هس وسل زمارعالا لا نبزملا حرش ينكح راطنلا نانخإو
 لَن و ياطو نيلكنملانانعدح اوزهوجرمثلكألاحاتعالى ثا رساوعلا

 نكمل وننذ عشمريماويزتت طيس زهاوجو نكرر اضخ |

 مه دعم دوجول زرعت تراّضإ دول ابْن

 اههد - هافدازؤعال همرعلا ٍ هل

2 

 ازال فرق و هن ارك ةلش



 يجاوز كد جزا يااللاو موعلل همزفةافانمو مسرع عانس ارهاظف
 هد اثثسإ مزل تانلار الت امرل ادد هزقو معن هدوجولب هتاذل
 هدو | قوم هذ )زل تجاولاحلا يامملا هريعدبجاولا ميقا لد ذاك
 فعل قير طر بلا هدا ساروج)لو ميل اهننسملا ىلا هل ذةناذل ه5 جلول نايجا نا اوال |كيطنل اا هم هدا نوكيالو منسم
 نرفعلا لب باجيالا قياما ئيكارعر دانملا ذارابتحالاو
 منع اعلا كو داك هرانتخاو ىسا و ذ ىصفب يار اسحال او
 دا ةقرمملاب مرعلاداقوسمان داكر داصلا لذى نولت
 رم قلم ومو ل صاغ طكملا يقف دوحوملا كل ذراعا جلا مصفلا|
 انما بجاولالا ىرتملاراننسا لولب ن|ن يغش ةعيربلابهل اسال
 مرول|تخوملاخارلسنتملازو هل تحومزناو تاجيل ]سس توم
 جاسم | فرص رف ,بجومنا اكمرزف هتازل باولاوهكذلا
 ا ويشملاكلكزوجالف لعل ازع دوجولايف لولعم لا فل
 مدررش مرق بجا ولاو دوجولاف مدع ول ولا رجول | يعش ال بجاول |
 :لع ولالا ةاباهباجيالوعمالو باججالا فيرلمد ميلا ىسنسمل مزح
 فول اضاراللا نس سن اكول لاقي نإ صيخأتلاو مرعلل املطممؤفلا "هافانم تبتف ور وؤتفلاب مموع خشم لكي ذلك عما |ذاو هدوجول
 مولان ضار ) قطا لطاب مالا او تمدد | جرف داوصإلا

 ايجالورهازوجاىم
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 بيبا رعبا ظوامو كانحر وكلا زا بجؤلا لالا د ولما انه هجونبالو
 ظ ” ة*وكِنناَم نورح م اقللانه زي ناّساَبولطملا يرملاذا نكي رع
 ال ةدوحو كباس ى] وفنو: البني ودل كف انسانا
 نم. غال امعالاكلب قيما رجالا واماو ذب هنوفملا نامعالا
 نايعالاف هسفس ياو هنوف عيانواه سني قم ومموللا انرنعرلاعلا
 تاجرا وودي ذا م موعد وجانب الو تازقمانماقت
 هر ول ارسوتللاَو لَونفلارمن] در اووخوازل دا نال انرشع
 ماذا ع حرلاو ةروكلا:لذالادارن زم تالولدمل ا نملا بنش .نداموع ةئسالفل ارم عاهل اوسا/ا رقمرس 3 ممايرع
 01 بمب 1 لجزبزكتإ اهدوجوتشب
 مع لعد ارشلونو للهلال ذاع ذاةسانت
 يلا رئيسا عيت اضعالا نإ تاوجلا[ضاحو .درملارصوح ا ومو بلم تك
 ناك ثووحت انزجزلاد نم عازالف ناعانازممدومجوؤتنلا
 ميعانؤبالونايعالازم هديجوانئَتُحع امال هيلاد ودام اراضعالاف
 انحاء ولدي رلتعلا مشعل زال ىلتعلاراصعال | لع]سدلا ماي
 يف د. عر جمل لكول هيب لجرشماز ثا دوف اذوجولداز د
 ل ]خالف يركنلا اون نس يواصل لسا جري زمزع

 طاب ا ذاكولذا اريخمن 5
1 0 / 







 يعمل ذو ىنململا باج يبه انس قم غمةنمز اف دوجول [قسملا
 فتياجف هيهانْسرِع سرا ةوحولا سلما ويفك و نالاو مثلو |

 لصاخو هناببد وقنا كوبإ لن ا]كومتيدبا ىيعموسو الا
 دووم لب لاقينا م متي'لدوجوكل ا فرط ملاذا زالان|ثعلا

 ب ول 5 اسال لاذ رام مبالف له ثداحلا دوجو 5

 ,حنملا ارزهناكاملوِدكَر كسل و رص ومي لاًمْزعةر
 ”داوخيعا ولجنال ارد ابحاب رس ابتولياق منال و سالفا لف رام
 ماودلإ عز كمبو ميونعةيوؤاشاذ كالفالاوايئذق نوكعس

 داحلادوج ودل سم .وليالوانعلالفالا ولخروعاو ةنداحان أكدو

 ناك ناو عوملاب“ كلا ةيلزامكك وم ليزك لعام لزالاف
 تاك اةارازوعم ملوفد مدع كار ىلع كا اننحلاراشإ هداك

 دل حمام |ابيعكالف الردع ايتام :تداعا
 ةكرخا ملت ىا ائاندوا | كرفلاومهذلا اًيعوضومو ثرتخ
 "مقوس :لجلكف م انسباءام باكل نرسو تداح ىزحا هلك
 من داحاعال والارب|تبجرم يلز اتاك افا اديلا) 0

 ُ م ركذ ذل | انهارت تسيل بامان اباعج

 7 ضنا تول نع ثوحي وأ باقل نا

 تانيا ويتسالو# ا
 ”مفلطملا كراج 0-0 ظ

 زامل وجال ىوحما اهييلراداول اعف
 ُُ انانلقو اهدا اؤمدزف وعزف اويمايعذلا
 دوجوال شا. كل ذزع هافيوج مانو دوب جوجو



 نمدجوالا هدوجو قنخيهيو لالفشسالا لسع جر احلا يقلطبد
 نسكن اك| داو هداه [نمومومنندعل خارلا ندرجلا كر | دوجو
 قلطملا مروري وفين الف انداحْفلطماكل ذناكاثداعددارد|

 نيمهوجلاو سلا نالفامنمعولتل مدع وسب اونا
 .نوعالخ ز بجي نصوجوا مسج كن اكول رمج ا ني نوكل ازعا ولجال

 «لينلشملا نالطر نابب ىئابتسو ئاوتالاب هه انس انمالل ط ام





 ع



 1 وسار ملاشلل اير عم نوكين ادوجول ازياجربوك
 فنزيذاب ءللئإ دل |ربمو| من اوحإ ىلا مسح



 عفو 0 اتا ديم صقل



7 
 ل



 فيحإم لكلا ارا ملسد اا او اماما وداودماوسبن سلوق نال جانو ةدوج رميرلكجلا جاتا ءيراشعالا هيرو يراخلا دوجوملا
 و يراسل ارعزكاذ اذ بيؤالو داحال |نيعونو كوم
 «ى نسل رغد ن وكن نازي جالو ةلعيجلا حاتم ن كم
 ب ار عاجراخ علا زوكتنن هني لد نيبام
 ن اكل انلمزاكولالا ورم ال ابجاو انبع جراخ الل ذ نولي
 تاسنتعبل مونت !كلاُح امنالكو انهجعوأ .ةليسؤ شل ]وثم
 وس شم عا (.دنمالا كمو) امجاو نوَكب ن |امادوم ان |
 د اىمملا ف انلم ار اششن و بجاول ادوجو
 ناتو قعم بوابه انت مدع ونم مزلمدا ورم روكرملا
 عاننماوارنم مللعلو | هسنفمل لعمل وكومم منا دلل اح
 عياملادوجؤلع قداس |ليبولازم ميلا زال الحوز سرشسملا
 ودعي اررسر اول هنال كون ل اك ذ مان هلاوسمزلم هرممق هلو
 لوب روكزللملدلا ف حرج المر وكرطاز اها مرئي ل جوس ن كم
 ك0 >2 ةداوإو لسانيرد اناس, يلعسملا وبل |عضومناك
 |ربسونوكمرع:مرالمزابزمليلرلا نعزي بالاب | عام
 لازما عتاد دس ناناحلو ناز ذا
 : انو لسلسم الاظابالا م داو ايات ايوحكا د 5

 0 لا ملون



 سوبسمي .ن #ةمح



3 . ٠ 4“, 2 





 باطبلا تاهربوفس ايت انو تمم ارمسوا ٠

 باول وامعانشم|عرللا هاو اسنملا او امد]دحا عاطمل اكد ص مزيل مو
 لضون نه سويومروم|ذف ومان |ىيبملا ذه نوكرم اننا هتفرعأت
 تلالو ع اطقانام اطاو ىدولارابتعا بسب عا ضاهر دوحولا د
 دال او نكمضزعقيظنلا نار اند انل كوقنن هما و دوجلا قرر .أمنو نواس عاطفالل ام تردوكدملا نئمالادحا ملئ ابرد زينل اف دولا تع ةظارلار وها !ذالع جراخلافاع
 يلام دوناكررانجوا مدا عاظفن ابامعاظتسال سوولا
 يواشلازالنهبرولزل ا هتلجلا يواسي ندزم هزل بالزك ةيامملا
 جسم اوهلو جراشنا نانا كنلا هملول 0-0
 "لك ذا زاعمو كاهن ردبا تامواعماضدارتقنلا درب و
 امنا اسود هانم امور املا نإ ورشملاو تامل زم
 توزول موال ازم |درع ملا تاَمولعل اونو ك ةالاذاق
 ساعنبالو مولعمر وردك تامولعملا :لجرمومو تآنكم اودانمال
 ب م نوال لنا |تصاياط تان واعماصنإ ناعسُملا نال
 وب منوم نواس رع شإر وئملاو
 ؛ 1 طم 0 امرين ام زففنلا دور ةزكذرهاظومانشورغ
 30 0 1 ريب ةيانبل لعبا قيطنلا باع

 :(مواجما اول تايوان 5
 اوريخو هل ازوك ب كزوو لكرب ومفنلا رمال زك نيتروكرملا درعلا
 زوللاو تايولوملا نكد مده دارت انلوف يعم يآ دادجالا 5 7-0 مرو عرسال تادرس

 فى!



 ادوعر 2000
 2 عجم

 نو 4 . | 'دوعمفوهرومفملاب

 منا ةانسم عمت |اذل هذ ذب 2 نان ءانروش

 كل ننداكاد) 920 2« الخ
 م وسم سا

 اةفددطلا 00

 1تاادا ا
 ل 1 0مل ةمدلال

 ف ل1 ناب وجر وتوسا»ا <

 6 ندهن



 .ه 2 1 1 وع
0 1 / 
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 ءايانلزروكملا اقرا« بلاداخا فا 5 قرا لا
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 ةئإ





 هيفا تدم ل نيكس كانا

 ا را ان سلوا 2
 دوعن اكماليل اننعنانهاهرهارلسما ال العا ورءاطوماكلاخلا

 عرشبم درعملاف هلوثزا لقال , >|هوحولد ئيلعام اعطت

 200 وق ةوسوقداسلالشارلا

 اد انتاكمااللا 0 اقباسلاسؤئنلا

 ليلرلايفروكوملا بطلان تاس

 بوابل ونال ضسوم وهناقلا داع ظ
٠ 

  5ى

 ا از اكمازال هدوحو ]نو تدل  5هناا دع 0 |
 ءويذفو ف ه هير

6 

7 



 2 ْى و 7 0 نحول لاق ىص امل أوشن قيظتلاحوأ

0 
١ 

 : موب



 ويس يلازم صاخ ماوس الاف عاما
 تاصاو دعا اننا ل افا 7 سل اكن لا ١

 كال او ل لاجل ظ ْ
 . كامشسالا يف انركوامو 0







 دالفال او امل سن اناا





 ل! قاذلام هرقلا ب



 كافل وزن مويلاقو تاتا لجاطكاما وطن موب لاقن هداف





 تشنبو هدوجوبوجو تننرقو هسجؤل تن عناصلاه رشي غتااذااسا



 نتا ياو انتسب عام واطتو فاخااك قعدنا
 عم ورع يع ابل اح اب هذ

 داب تي

 اناكاانلو لكس و



 0 2: !اناكيلا 14



 انهن وكيراننعإلا ازهلو هداملوصجزعزحلاامنعم]كعنصزع ٠
 دجال طعنا يسال كنعد



 دذو رانا غلتف عم ك2
 2 ا م نائرلازع

 ف 5 5 ٠ .٠

 اهلا "ل 2 15 ارا

- 1 0175 
 ل يآ 2

 76 منن 9
 هي



 0 ل دروخنلا| هنن بيس د تاون دارنا

5 0 1 



 5535 عقو مناي مينلاو بجواز مون عخو
 ن ا الح نال مد شلاوبجولانإ نيت تح
 ب افاد شيلا نوكيدرخألا» ومن هنيجتوما مسرحا موتهم وأني

 رولا ون عا . ويعم ناب ءطقلل ىا ندم ب اج ةنسبايبا هجم م هدم
 ل

 انساال ىرلاوإ هلا هنن !/كرذلادوجوملا رولا ةوبعمو ةن|دؤم
 مالكه الونإر_غامءاوعالو .رق نكمللامرعن لوم هوركوامل هل
 ول كرما ئيمونملل يواض يراسل مالك ااهاو كلذ
 ثبع ا مهيب ناواسملا ةيس توييوو عب قدصلا بسك
 كداضلاون اكلاف اكزخالا دلع ف رسب املك طعاميمإكق وسد
 ملك باس نس امم انوكي نام! ئمونمملا نالكلذو وفل ا
 و | سولاو ناساليف امامي ادرحالاٍبزكامهدحإ قرصا تمع
  ةلئامْس قلطملام وخلا موهلارتس فويثبأم] ىو ميد
 نيبال مجوز صووشإلا ىج بيدا طنا

 نب ننلازللامظق ناوباغسان ١ اهنعيفملا
 - ردي انيللارببرياغت 0



 20000 اًهوعوةد]رالاو قرزغلاو لعلازم
 _ ميفلافاضنا عانت قنورضلاب ةيعرق مرقلا تافصواعدوجول
 0 م حسبي
 ماكل ارجو ياطو اكامل و ماقملا حزم حيف اًمؤعنسو هنبمت اود
 . , مد ؤسرلججلاراثا امزئلا رد ممم مرد هذا ثدجرمالكشم
 نايا بجاولا نامص ىإ تامصلا شد يال اس الد
 |١ ةشدخ كوزمامزهلا درغن لاضسا الهنا اكدننوشلا

 اماو اعظفعوقاهملكوت ,وينرمْْيْذ وبدلا مسوْعللا تا
 .رنعسالفلا انالجؤحلاوموةمعرافلا ثاوزلا دوقب] يحسملا
 0 داس م



 5 دوج 00ج تويم انزمدم «وجوزلب هسفن

 داع هذ ةزممدوجونوأ 4

 مملاةزاشالا تمون 0 07
 جان ارعلا كر دوم 0

 مرعل أق وسم هزيعل هدوجو َقلَعس امنا

 وي مانع ديور قالا
 اوضرعا قر وون اك لعو



 ظ اراجول نب خضرة عاو تافسلا
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 1ذناكناو كاسل ثورح اوم ٠
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 بودي كيا كياواضان ايفان كنب مالت واع نيكس ٠
 090 ا ءرحاف تادرحلاطاعا



0 



 هل 77
 يوحد ومالا
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 صواب اودارو باول ياكم ءاشإزس نول

 لووول هما :نكمملا نيهاملا عولم هموم ايدوجولارشلا
 اك عوضموس ملا هنيماملا دلت يا تناكت وجو اذإ
 ةململا:يهاملان كك اودارا وص ولا دوجوملا هذولا
 ا حل تيدا

 نكمل ءاست موصول عج صمام كلل ظ د اكول ذارممالظلا بسك
 نبع ماموجولاناودار انااا تالا ممطما

 ةميؤن اهل اًصراَع اًيلعا ديار دوجولاو دوجولل ٌ:يضورعم دل

 بجاولا مندا يعمل اوف دوجوملاونكملا ماستد نيمو
 تا 1000 19 جسم ديججم 2



 روب اوحاقلاو رمل الاقو هند علا ذ العن قوم ججبوتضوَت
 قاع يوزب ناو يزل لع رسخ و هديم يرو
 وبالو هناعبتحإو عن طامي مؤالط|ىمونالو هاسمم اذوصوس
 تطااوذذا# ' عرتسل .رثسل|دورو مدع حيمالو نذا اعرئي هفالطاب
 مجيب مون ردا و هواش هام انها نإ عمدتم غبام
 ا ذا تالطإ ا دصو بكرم اب اامئالطا
 ل ما ناكاماواضبا مسحلاورهوج اذ الطاذ

 2 دهس.+ج ارلإل : .اناهدويو ثلاث ول اهتسالاف بلاغا نو ظ
 لا يرام باعد هلي لع عم ال راما
 ولاعب هينا وسار يمر زا زب الانا لا زمكاو

 ةنألل ها نياوطا هراصنانم ميرو اوملتخاو ةابحلاو
 اما ا اوبهدزئسح :تالوطل ف روكوم وامل
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 ةهونيملعتلاوا ةرهوجلارددافلاك.ل.قمملا تايبكللالجيربل

 يعيرمو داردخال اك :لصفملا فايلكا اك 3 دقوحن الد لؤيؤوعم
 ىغرماظري ؛نعاهزتمولاهنوهناكس دولى |ويودورعم وملوك
 الوحاعدإ يذيلضعتسالر خمأل زمعشم انو نايك ع
 ذاحورسلملابو هوزجالا سلا ضعمل عمال ا دحاو اوامدو خا ىدِياّريخم
 وكرم ضاشنالاوإإ>اازم يأ امهم بلوثم ال هرادتعالاب افلئعنا
 برئاوماولرعإ ىلاهن لوف ]سون مر خمور طعسم هل ودى ةؤملاب

 فصوبالو جرثنا ةرامعإ وو هضلا ضان باع خااركذو يونس
 طووول هاو علاومدوكرملاكل دوف الل ةزيئئسهئاججس تل

 أ جاينحا ام زم بلرتملاو يوهملاو ضعت او دودعملاو دودهملاو
 ااا آسر و لحم اول ودول جام ءامثحاو هيكل هدوجو تايم ]كج ادثحا
 همجلاوذ ورجل اوروصملاو ةراملاىلاروصملاووبجلا ارهوجلورنجاو
 اجالولا 1 بلزكملاو ضاعناراجلا همشلاوزاجالاددأ اةاناجلا دورعملا 00

 ظ بوجولل ىفانملا جاي الط م زعم اهسومبو كك ذرعا
 ظ نانااوتتم حاضااذاكللا

 اب مسنراسكزنم حال اكلت م ىااممم اال هلكدلا
 اًضاومسوامدعسم» ءازجالازمىا اسبلا الاس
 دلع ماا فاهزافاس انا اك دالَع
 الضملا طع ل افاعإ وءىلعيل ا
 ا
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 كل وَع عانتسااضام اعنا دعس زج وى





 مما ميرزا نينو الفا ميس وكل ناسائلال ثيبع
 راق ارئمالد اعط مر لسن اكمل ينكمملا ناري في ] عع ناكملا
 ماسصاماماوجزجلكذ نالرارتفملاو داو مالا زعهزنس ىلا غن ساو
 ذب ىعتلا ذكيا كرد تاءاعشملا اسازا
 صوملا نكمل ماير عموكثرجرم صعب كر دول اضاع ]لهن |ذويوزفلاب مولعم مازلت الا اذهو ضامباولخا
 الكل هنلارهدلا دست هد كادوا
 ىف ىاميشرعب م نا اكنملاتاتن ابرمكم ارنا
 دك دو كانا ةوزا اصب
 لإ نمالاودادشمالا وم دعبل لانالابرختم دزملاوهوجا ىا ناكل
 انكي ركرومل روج ا زم 1 7 روك

 1 يح زنكفاككذ 1 ظ

 أ ساس
 ريفا عتاسم 1 لذو نزعل بعزكم لانك



 كر ذذوكيرفو مها اك دجبا ناك ذلانكق من وكبر نما
 كلر زير ظرفو مرعبا/نالر هوجو اك منكم سرع روما ظ
 قياما ويس بلح ايناس َك " ارز ازمرمما ناكل كا

 ا ا ا لما ادله:



 58 ..!بقدان لانوس عابتم] انئسننوقو نيكزمارارقم طعاما
 5١ هاو وا تمم و جا هجد

 يي طن
 57 0س ا دكا
 ثنضنملا ةارطلا ابل نيب يعمارذا اهزع اش عتيل! تامهملا ةفاضا

 هذ لاو رجب 0



 -  ةرانورملعلا وطن وكب نانز امزلاف انه طعون علوشسلازعونع
 . نقلل عولطل اعزيعنالفيما داع بطاخملا اكاذااكدالف جدولي
 دلال ه>4 ظ نسال فل ارثع اشاوانئاشز هدوجولإ هيد كيلا غب اا



 هن عماني افلا يراضنل اكتايصمل وزنك لازم نايبخلتلاو
 يل ونمدللو نها نيلي دوبل افا دداعرصخ ]

 اميل اول عنواوندإ هسا عت ثداوحلابىل ان .نالباقلا

 الس انت رمدل خخ ناك الازم علب ]ع
 مهداملا ظانل اويكو لوري اكتبي فيصملا

 مازتلالا قير مالكلازمب

 كراون. نمسا اون َ
 كم ملال قرط ولمن عصيت اوكا

 ةزوكد لاذ انيصلا يل تاب اينو طواعابا

 تالاناوويالطي وتدل ترام لايدوجولا»



 ظ عيب امم شللا ب وداليا انس
 ١ ككلذلا لو اسمن تندكذكن اكاذاد هوأثنبإ
 ] مو <مزالل او امفاب كب
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 تاسافمتع قليل 0 0 ظ

 0 هداف هيونسملا تافصل تم تان |كلتذودونم
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 ةزوكزملا بلو فعنمنايس تايوزتنلا هج كدزتحللا ظ
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 وهسلا هو اضعإل يا حاوجلا ةكشلا ياثوبملاواًسحتا ةزع
 ””واساري فاس نع نسل مويذ يونسا وعلا اع كدر اجووع ٠

 ع اماني ةدراجلاثيرح وح هتروج لع مدا ساؤلح مكررا
 راط ىلقنل ليدل قلطم اًمعمح|ئوالط/ ملل نإ راعاو كن
 صاف رقتلا] اهتساورماسالاخ اجا ارسفمو|ن اكالاكوأمو|

 .رودادراام وطخ اتلاف الطالاو تالطالا اذهل ليس ابوماغإ
 دل وادملار خل امهذإ كر دعس طقس ثيبع هل لدلافرسمالخنل الع

 ةذوكزمماسضانب مش علا انيجرشملاف ةّيعلظت نعل الد
 ههصوار ول وامل ]ماش ون سلق عملابو صسالثممءالغإ ارم ثسالا

 . الضلتس

/ 37 
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 هبمك
 م# 2

 ثنا 03 مرسو م هدخخ| مو - ' . ال د 1 ١ (هذ
 دولا وهو ميبجرج و | اهنب>نيلاطنملا لوف نعى عنو هناهجح



 افلا ممعميوعتل !بيعواش الاون ارفح د يا ١
 ا وردم اه روك]طابل نر روبل ظ

 اضم دار الا: عاوريرس نار وكو للزمن
 ا و الما وصس ىلوُف 0

 ظ زال لضرب اضل اظل اى
 ١ را ىحبز اهربل اق تفوريجخل اوهام زنا م وئاجمملا

 موسأإلو لاب ةلضنمر ءانيالعاومماوالصا
 ١ ومماغ ارق دام ص مملان منع ةحراخالو لع
 لكتملاو اضاع الو ام نبدا تيارماوعلا
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 4 ا نشنالازوطجزءاوهتثراو مهريافعتنكس مالكلا تالولعمو

 0_1 قرعيزفو كحال ا ]سيش اكول ]دواثلا نولتف
 ىلا ناوعس مرت تل ال تلا بهرمو لسا ٌكلسلا هوم

 20 يووم اك 2نم



 تن ءابسلا تاسع كاوا ا املاعاو زج عوايل :

 ىلقفلل فالاطالا دعانا نينتفصلا نيب هكر امئس الو اماما
 اممئدن ةيفاشمالو وتس الملل من تراث ننايثلاو

 نا ئيبلأ سو ةلفاسلاتانصلاو,نلاعلا تنصل نيب ى ١

 لاذ نلملاو اولا يب ةلئامالع لعالايسم سا فدا
 يا معو ع ادعم احاضب| ّبادبلا
 ومان سل علا نار هبساسيالو يرابلا راع
 ن نام كفهشم هيو هيماوإ وطلاب اجو مدعلاب اي قويسم

 انلكؤلف ىوعب دل | انين اولف نينسز ىقسنالك ضرع ٠
 ناكل ,ليلدب كن دانس رمال سه قد ةئباثل | لملارفصو

 ةنانةنصو ااا دوجوم كان نص تائه ظ
 ت |نلددوجولا بجاوو هدوجولارش| ٠١ أ امدقو
 دبالاولا لزاراؤس هروجو ام ادو, برنت ةساملع 0
 ظ اع جوس منام جوا ش4

 هذ اصس لعل اممالو كت كن كا ذاورع ا عا

 فاصوالازم تصوف هعمل انشسالو اس 1
 ىرفالونازلا فاء ملجم يبن اما ىلإ هم[ )تداخل او

 ظ . 53 ندد ٍبحاص 00



 لصع ةئاماررماظ م ونزل لها 0000
 ء”اقو انها هب حوصأل فاش وم ووحاو تو قف لرش اي
 هباتكوش ىلإ غن سإ هنج,ىسلا يعلاودأ مامالا جتا
 تول زم نوعنمال :ىللازه| داتا ملدالا قمت ةصششلا
 ساوعسرىا مبواس_سن أك ذ| هعمل ا قرعزتم|سر ناب
 باملاق ديف قرر سم دير اي] عؤنسم سبل 9 هقعلا ف يل
 ناو كلدوعو اسسررن واتف) ففلاوم يذلا ولادي
 3 اكاذا مكة زك ه وجوب :هلاخع رعود رنيبئي)اممسناك

 زحالاو ىل وما ةيرحإو ابنايب ايوعلورعو انفطسسايلوصادبر
 . ه1 نييبش نيد مل اهمسالث نم ةعاشإلا ل وُمنأَمو اببرع 00

 ةنييزاب هوجولا عيجرمرحالد امممزكتاواسم )ناو اسما
 نال دو. ةرابعلارمرماظل ١ وهام لعيساف فاّصوإلا حبجو

 طنا تايويرنالعنا ابيل : ظ .ويبلعس[لسونلا

 اهرارؤ ا الئ نيطوعلادحإ

 نم نيطوعلا اوس إ | وئسالا ااه ذاراو :لت املائلملا
 ف ناز البكا لئما عيا اليل عاليا طنا

 "فما زمانزولقنإ ”دولرط ا ريصوعلا حا ناكن اندر

 انعم نيالا نيب لذ امها تايناطعةهللاوعرشلا فافنا
 ئ .هحاو نصو ولو اقننأ |ذإ للف اًصو الا اممالتضاو
 ينل لك لعلنا نب ىدلا رح اضلاو جالا هصلا

 ظ 5306



 نامت با اقر شال قاع نيتضاخاما
 ل'هوجؤلا عبو -5'ناواسملا ةرولرملا ةاواسملاب كرعتسالا دارم

 ليلو ناكرسسب ىلا فصول فايا |: امل اءبامكنانشلا
 ثفصو فاكر انستا ذار>الد الس نسل احا وليف امل أم ظ
 نيب كراشملافصول | كر ذ هوجولا عبجوف ناو اسم ا محدن اكو
 اذهوهنابب قيساممإعفاّصوااز منك اذن اكنإو نيصوعلا
 ايس الزان نعل دال هكرملا ليبكاك
 فج ىذل | فصولا | دلو و دهوجو عيمج م ,فامعواش امني ف
 ظ *ةلا برم يول مانات قاعة شيفوووديز نب كر

 اروكرملا هنا بدلا تحاص دالك كن أ رددمرجؤوتل || زيجطعو
 جماطوالاعيجو لاش 11111

 امانا وزمان ييشلا لا شاف كل ويعم مالك جل ناوكا الاد
 37 الل ني ظ اضوالا عمو
 ظ >0 :لصاسسلاهوجول |
 نشات هعوص ومع ال ةدوعسو هيكل اب نيريتملا كنب د نب

 درغنملا معينين ولولا كارشالاو رغنلاىةشت لن املا ذا
 يعز ملاب ,عمفرم بجد رمل طلا يعلم اوعلبف كل نكن اكا داو
 1 هسا افضل اواغلانمدالا الكل انيبن نيش والادلا

 ارث امناؤعمزتاذاوثاذل ديار يعم لدن يلا ىد
0 

 و ةءقيب فيلد ر زمن [عددغملا
 ا/وعروزملاب ةمتيش او ددقنلا مرسي ةنار احلاورب اقتل |



 . لعامل اطالازم فلك نع جركل ىترزفوداهتلعزع رع
 / . اعندمبوإ ن اكانكماصورعمو) ناك|دوجوم اميجوان 0
 ' صوحولازال كاد كناكاماو ف انلكملا عيبجز مف مذر د نع جدكالو
 ظ ترتد ةرورزجريواتلطمرعتسلااهتناو لامملام نلمس ثارلاب
 ظ سيلابليجلا ناي ىدياعزعج الالمان يروم اننازملا
 لإن تان ملازم ا جاو 0 ًاينسالازم
 ٠  تلعرذو رجوي ايم ضعبمل|زعإ 7
 راقشإ مجرععسلازعزهلاه مشل اي[جلاناضب او دعجيزختلا بجو
 لفل اك دب زير زوو ملعصادقشا حزم مه نسنلا مزلب
 نود !اوتعس ور ئلاوم كاداضتجاو :رعصتكملا وخلا
 1 دادس
 لوا 00 نول ,يوأم

 بيف لاكومو ج ارم لارا ماب الار 0
 ا ْ

 هيقن كنيفيلل قرفللا مدعطمل ارصوصملا | ن عمنلمزعولا
 ”دانلتف ةموفلا لوو لعلام وجبنطان ةيلتعلا لالا

 , هنمطق ماعلا علا ”لالد ناب انوانلع حمعرفز
 اق ا ) اوت دارملاوزاغس الفا 00 امال هلو '

 ثجزم تايبزت 0 00



 اتينا ءرت اواو معسالفلااههزوك فل لداسملا

 قي دلولاز ازهدوعرا امل عان دحاوزمزتكا د اجا لعد فن ا“
 نكيالابيرا انعاوان مق نفحاناكهوجول ارم مجود مس كالكرل وهو.

 دحاو نم كا اس اث معروض ناز اجر اورحاوألا د منعردصتن
 هول اقام اتكلا | دج ويلا كل 5 يلون اافيللس اومطساولاب
 معان كلذ ةبهاولا تورمداذ ةاسالناعتلا '*عبهولا

 رمل ناب لاطسلاولا هس نيبش
 ىلا مْىصلا سس لو :ضخم يس ان ريس نإ د هدف رفح مص

 فلج عرروبال نا نإ هعاتناو اظنلا معزياكالو تاذلا

 ةولازامصامز جياد اسمو ىل أو بركاوع عيفلاو للا

 روما مقنل انإ حا وخاو منع وومم ن ند اهسوسور فه اب لخإع
 فرش هنالاعت هل غول شلبى عفن الفاضر او نامل ازع

 مورص انس ايي ننال | اع الاسر كيما >
 6 سب: دم اع نعكا د
 هعانناو وعلل ابؤورعملا لسل| ئسافلاود| "رد اكالو تلا عادلا
 ول اغف!نمررعلا وروي 1 نبال ةناكيسبد |
 فترعلا اهلا ب يحب لزد عمو ةدرابشحالا
 لا لال ذيلادسلا ال وربح ىلازهوهئاكس لد
 عضاونو  هؤسو) ثععام|دبعلا امه نيكد ةيدو ناتو
 ديعلل نم وكما علا جيم حسسخ |و اورو و نعهزتس مل اعد هدد
 شمالا نهم يام دديويددلا حالة حابس اا
 ريفف بسع لت امال غفلا نضام مراولز نسل دن أكس محو
 ديعلا مقو هذ ع سالم لامس هئيعإدو ننقل [
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 ,ناكالو ملا هلم ز عربسات ةئحالن ازومالا عافت
 نأ دم ما هما فاطم ملوتلعللا
 1 تا ولاو صاوزن ل كنيرتوم عامتضا عانْسالرلا ورومس
 | ١ راف اضاولوان ايعإ ماعلا عيج ىلاعدمدلا يزفانارثوم المد
 2 نلافسراش نانا ذ حا دا قابسو هل عقد وجو دبعلا نذل

 قاطتول|تانصل ١ منه كراس والكا عطوان اوءيلعاتتلسم هحإ
 هلاك ءاطا وم اب )ام طع انفصل نال تاغصلا ظل امنج|اًميِلع
 اهاورداقملاَعَق 5جاغل هداو عازنالفإ أكف اقتشإلابلياًملعو
 طه ؤعو يملا ولعلاو ةايخاوبئلا تانعلا كم حارتنا
 اماسو لان نازل ةماق و ةدوغس مرد ةدوحوم نسل ازها امهنثاف
 مننونت ناؤصإب ]كتسبلو هلؤنب مر :ىلاراشالزتعملاودطسالفلا ٠

 سام مدربز نائادعو لحس يطال روبةرذع دو ةاذ 37
 ! هناي اسامي نفقجللا م زايلكنلا] امم ندعو
 ف اننن اراب تل مل ل 5 «كراشطمللا لاه مذ أعضف

 سس 0 نانا نم

1 00 
 ف بالاجيذلا نال بجاول| مونعم لعوب |ر عمت وتبع
 7 ل :لالدز عزمه سرئملاتاودل | ٍلغالا جانا

 ةماز الاورع تخلدي تالا« عنه توين ياعم
 تحن اصل فالغ كلذ انباشد ةبومعمن انصانبالا تاذلا وع

 ديرما
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 كت نزرع عيش زل عطا
 معامل / لحم انيالصاوا هوا دم فد ازتماظافلا مصرع

 د دافلانم م ,وبملاو | يب اذ
 الا اركلولاقأتاو رمل ا,ءعلعلاو قر و م

 لص ايا مولعبدفداؤملاب ايزل ىشلاو دبرمل لس نإ ولع

 مااللؤ نإ ى شتي هن مفاقنا هطساوب ىلع تشملاتصولا
 ىأ مل هلم جدل اومو هادو فافتشإلا كل هنخ أس تونا :

 دلع مفر رص افالم 6 افل اكقئشطارلعق رص ىذل تسالي ذل

 كيد نكن 4اذافعإ اوصو ل قاقتشالا حام نوتنئقتتب

 2 ١ هه و ئاورداقلاو اوملاعلا توت عطسا اويرناكسمل تنم
 ام انوتدؤر ورم ةوبحلاو ةروغلاوو !ؤص ءىلعانؤ الط
 "ولم سلام مونعم]كو ةذلتك انههافصو ف انتنسملا كرتنل

 مهمل تنشد ابيلعرب از عم لعل ادزب ثا ذل ام ومحل

 صبلاو ميسا أو مالكلاوهدار ازملَل ةرمعو هوم او دفلاو لق
 بملاو لاقت ملورعبلا عيسلاو بيرلو لكتملاةدص و

 ام تافسعلا ف انىلا 0و ما خس_انؤملا
 ماله او هزاولا قيشمل او دصن الف يركلااماو عابجابا نص يزعسلا
 ادعو بولطملا انجز عتلوا سلال مارد جلو ةحانملالبوط يركلا و

 لع قرد رمأم دلا انهت اني لانخامل اق نان كو اهنرد

 : انك كو عوفاو سوال
 ع ميعيتبت ب ماير عازلا)<نابيزعتل ْ
 اهيع تالا لؤملاذإ جر اننعامإ ومما رمالارشسنف



 | ا |دوجوىلة كلذ ف فؤيرغزم] بعقل هجوم اشاللعبنع
 ظ معصل الكنق وسل وعل افالطاو ناكجراخنانف نم انملعتبار
 2-0 راكت| لس عسابو اهلنئفطان ةلسلاوتاتللا 1 ججارصو تنك

 تنود] هك ولعتشد .اعميلع سمزم انلوه عمن تح وكلو
 نم ان مسوك :كالاده الاول ضال ةدوجوم لحيفص مل
 نأ عنم ناو رهاشل [طعسياغل نأ م هنا اههرحاننجو
 _ فعمزاب لياقلااكحلازم نات اراد هاشل |قلئعس اكلكر
 ا

 ذولا وكلما هحول |.لع؛ 3 انلإ نيملاف

3 

 عبي اع اعمناكسإلا
 5 رمان كل

 ىل اهندو ماكس رن | ههسالفلاو ملزما عزت ماك جاخاو
 طاف نك زطاكردافو هثا دسار دوجوم للعلا
 ةلرمومذا ةلاهتساارحاطل اح كلذن ماوفوتلزعمملا زي
 داو مداعمد وسل أ فيعم .دوسد | | نوه دوسالا سبحات انلوك

 تروئدروبإبا دوس]نوكب رسجلا فزموي الذ اعطق لا ]فهو ل
 رم هتسحلا ذجزم دوسالا ةلزن | اًملار وكف نلت اوسلاارئمص

 | زرمأع 0 ا

 ءالطا جامي رح ميل دل 4 عزن مولمملابانيط حاد

 نانا صويسنا نيئطلوقو ملاعلا
 0 !امغيا امهرعو نر رو كاعن
 9 تت مدا طب لنا امنااولعان ىلات لاق

 0 0 ظ دوت اذ !عربار
0# 



 ليرد نائل مدمس لكسر غسل اإل
 د ايايوناطس نم زمتملا لا فقالا ر ورصد مناط
 افن هذازب نيملقلا نوددتلاهتريزفو ل كدوجؤلع ماعلا
 لح دانتسإ]ةعبالذ ]ل مداقو ايملاع ىل .اهندنيمشل درعولعإب
 ملعتانصلاطانلا قالطاوامالاب هثيمتتل كرحزم هلال غافل

 فالهاادرع لعل اهمال دن ىتحامل فاضنإلل نعقملا عطق عم
 8 انساب اه ايةمعاق فص ]مهلالولرمن وكب نادي اكلت
 هل عرلانولتفرولزملا فاشن الا عرد فالطجالاو اميل [لممل |
 14 زامل نإ كاك زير يتب ةفسل لعالالا وريلع
 داؤ املاعومسنون اكس مر وكن ونيتبو ةيزفلاو علا

 ا 0 اناهنال د تالطر نس لو
 هاك امهلعزي ميسلا درع لدي اما ذإ مال :ء

 لعنلا ناتو لوين هنأ ةيرومئولتن ا
 الطول ]ل دنا ةلحلا فل ءانن امل ةغص توتنولع
 ناطر وكرم توسلا ف قكبلا اجراخ ةصل اكلت وحو نم

 نم تسول اَنْ 0



 نعيم هدانا صون يوان قس :كافنلا] سم ] ن اقنلا ىعم ظ
 يلف ماش كر قابدوجو لع ا او قلد
 ظ سوم ملعلاوزوممرسل انكموان 0 عمو 1

 >1 7 هيسرم هجاجال

 تا تو ظ داون



 0 و 55 ناجع ملامشنا للا وعمالناو ماعلا
 قلعت راهن عاب يمس ىو دعا | داق | ورفم اب قلغنلا
 اا رم ثادإمابوا هيمن اعوه ابو ريصب تميم لاب
 الف اولا ةئيدحلابالر اممع أبت ) ذلاى- تافصلا نوكتن اهلكتم
 دْدو ررحاؤمل 3 ايزيلتلا نال تازلا زكر سزعتلا اذعزس مزإب

 شكت اهننسأف «تادلاطعةرب 7 تافصلاد وجوب لولا نزومعت ظ

 ث اصاولاو امرئل ف درت ضبان نم مولبال و اولإفا
 يلع :دايررعرمةسزئملاتاذلا نشنيج بجاولاو 0 رفلاذ)

 ياعم .٠ انما ةدهو ثا دام ةفصن
 داع لالا عيشل نول إل ارخاجرئكتو امزئل ادرعتب
 0 و ا جورشب] ب ضير ناعل اهللم
 ؛ملاو تامجاولاو 57 تافصلا

0-0 

2 

 اا



 اسال نام 02000 از وكتانللا
 | لييصم و أعبعوا لكن و نواقو ايحو املاعالثم ل انوئاجا
 ؛اروككمولب و تافصلارداس ا : نكهذ كلزلا قيزغلا نوكو
 عمو امل اها تافصلا ماهرة
 امرالملا نإبب منام اعامرتغ ازا ٌبحاؤلا نوكو
 ]دودو ثارلا هرحؤ تك ءاطقلال ييخ 5 اكاذا

 عسا رس ا د ب



 ماكرة نتن د الاه هنافشف
 انساب اني اربد .اقةدوجومتافص ا

 ا ىلاغن 0 ,

 فا ا !
 تجاول | ةؤصرب افورْنداَك

 ١ هاهنا وعالفالاو ابرق م لبق 3 10م تبا 70 ظ

 0 لت ئاتست بوو نب نالت نملاساع نا شاازبم راند هيلا ظ
 0 0 ع



 نوكزد :لاقملا مي ملزما يا دارمزكل اكرر نس سوملوُس اطل زهور اشاراظنلاا لسا زمالضفاهافاع
 0 اح اا مداكبسمل :فصاقلطممالكل | ظ

 تب اسا كلود امن لةزسالفلا قنوات لقلاو
 20 درع ماس مدد يامل ة مح م ءالقل | ىا مد

 مدؤفنا( بلا نفح وك عانت نم نينا القاعد لوهب لذا
 هن اًيب داسلا جول طعامدوعو ؤيزعلاو لعلازم ازم تافصلا هد . ةلرزللا تمام هد اننا باتل هما وعبالا + ظ

 نا ا 5 «وكرملا تافصلا تاما ناب
 مدد | ع يرق دوج هأفتناوم ميقردالئزلا شحم ًأريخؤتلا
 ذكي لذ تادوجوماهن نفل ناغمااىإانب|امل ىلا ىلاغن
 1 ا رب ع ادلؤرب أعم ةدرفس
 و ارماظاسورل مرطب
 ا كر دريل روم عاشمم ل ةفزمللال يلر د ' و نيوكتل قش , 00-1 او هناك

 كاذب جدلا ادام ظ 0 ظ سلك نينرخ اتم عاش كف هب جرشملا

 لاهشالا ياغي مالك هو زكاوا ةيداضلا اباقامزهلا نم

 لقد



 وسلا ث[نامو باوجو اناس عربؤفلر هزمت رثو
 تافصلا ناسا وفزع ب اوال فنصملايزراشإ

 7 وف ةميدقلا ةروجوملاتافصلا يا يدو لوغب ىيحؤتلا لاطبإ

 ل 2 نا ىعبولاغت هع ىناكو هناكس ومال انيوس انلق تلا
 ا 18 انك تالا زرع يتبل نقلا ملاش ها تادس

 0 يا نول نيب |ذاةطساولا تشن تازلإبع ىمالد لامن

 0 61 0 غرور ملاب هرعوأ ىتسلازبع

 6 / يك )عج دايز ركذاهلاخاد همرق تااثلا نالوماظوم» وخلا مزق
 60 يلا يعل وماما روزجماوارابعا تبل لا تافصل اوهام تالا
 2 0 ميكس زل ذك اضيا مزلب الدجل اهنونا لربع "لقت اثنا

 رح عل نيك 207 هاش ةمزالملا نه عصولع عنلل جون ن وكل اهدددالو
 يتم 7 3 امفلادوشسل وعلان وجل ىواضملاو هتايب ياسورل

 لمدن يي داغتملا اًمزؤل اب اوجصد 1 ناو فاوذ ىلا نياعنملا
 11 يدم 5 0 ”جولالعدرغملاب لولا يكد م«رلب نكل فاوذلادذبو

00 0 41 

 تن مك وحولا| 09 بح اهدافالا .«نياقع
 ا 21 ع 0 اوتار .

 1 110 وب جس «ةايكلادد
 0 م © لقتملاو اهلل اقننا نال 0

 2 ا وس 0



 لكان ونسال عارضات 1
 يرو وش رغيف مزه قال اوزك يرانا اوعنش ا 34 4 3 نالصاحلاو تاوذلاوبافاياباوداراامامءأنيسف 2 7 زم .اكالاولصالا ءانسمولانااد هنن 00 ظ امياقن وكي نارلالا فاضوالواو امسقسب موه اا انامملا نوكت ال : هلل نا الغعلا للرب اوال

 دودو بايام ب1007 اا 0 0 25 0
 ظ ىلع ارانعإ سبل اتموشب نلف ذلا تافصلاوروذح لا وممو نين اك ا ا 4 00 3
 لولا رمان نيج انا ناقفازبرعلاؤعمنابيو أ يسات 72 0 4 2 0
 ري اننا رتب مقالك از وطان وهييقل شا وزلا دركي 2 2 0 7 0 66

 2 0 1 ١  00 7درشنلا' 0 3

 ظ 0-0 عي 3
 لب امزجزامزالئم درعسل اور وتساب وعمل ابوياغنلا دارب اختل
 زاوحو حلا رع ريس ادحاكاكفناى | هل اكفنا نا وجوعم
 ظ انلطماعطق ناننالا امير وتملاؤملابنيرععلاز) بوب, نعملأقتلا
 ظ ف دعم زاوأددجوم اًهتدحاو يمورعمو |ريدوجومان أكاوس

 لاله ىيرفنمردعور صا >وازجإلل ةعصامدحاو
 9 وملبإ ١ 2 ايو

 ظ 0

 نشا



 710 اغتال ف وصولا وقفسلاو داخل نيننإ
 نا اغنلا افنذا عمدرغملا توبولعنيداتلازسوئنملاو
 1 ةفصل9درغسلا تشيد يلع قؤتسالف ىالكل اوعملاب
 ظ العلا كارمئان ءط رد .اغنلا اهنءعؤتن نإولكل | خسنولاو

 فلالاو ةياملاورطعلاو :ةئالثلاو نتن اى امحاولا نم
 ان علام امملعمفاولا تاك اوطنأبسل املك درعا

 د روكزماذارعال نمر معسل | عم كيلو ةد وعن انمإ
 لهدؤ قشعلاو نثاالثلاو تيئالاز ساو اناالاعسلازمر ح

 هد الثلاو مهَسلاو ةعسل | زمدرجئت التل او' ند الئل نمزج اننا

 ملجة ,نامحوب دعك مون ن الظن لبوشمل منذ
 والذ قدعلا سبل داحاك ل لزن عومجالشم ةنعلاف عوملا كل د
 دعا تنزع ل خغلاعم لكلاب َقانعلاروتدن اكمال سو عدراالو
 رسال لاك ومو دارعإلا نهدحاول (ليحجراشلا نام داكالاف الع

 حومة ضانماف ةركسلاك هيب اح عوبجت صن تاؤمدنعلا هب
 منش دادرعلامالؤنلو اه ايس امارس ود اءاو ةعشسلا
 لطي دحاولانإ تاوجلاو ددعنوكيالمدحاوللاستنالد

 ١ للا و اهوا اداخالاو اعطق ةْرَس ةدوعتم ت ظ
 ىالكل اوعملاب رخل ئن ولياللكلا نا ردوا الكا اخب
 انف قبس نوكنالف ةرداغتل ادودو نوب ليكتل رود دعبلادحو لق

 نيلباتلا ةسلا]هازم ءازنروصتنالاضباورتاظونيو يلع
 :سرئملا ف ائدهلا ؛ ذذ را فوصوملاو ةهصلا نيبرياغنإل هنأ
 هرياختم ويرش |لغ اصدولغلا 8 و هنايب قيايبلإ دما



 ذرداغمرعو اوداغتلا و عمزمر وكيلا ومس |ياسيلارأ.ثملا قامصلا تناك
 كرورحرت ذب سل ازاق هي دين املاو ةيرعتسالاد ووجبعتموء اك
 الطام اًمرال زل رنعملارمانف ف ل ومحل ا درغنلا معد رمازثل|زصاخ او
 نإ و مرالد|ن الطب عمو ةمرالما معد اواو يول اذ
 ملاعق ةعرذ اندو ةميزاف نرداو تاز ذرونال هدب ممعل يراشنلا ٠ ل اق اىدمرد فأود دوغ ومانا|ماقملاانه ل دتعسللا| لان
 اًمزفلاجرئد ؟لؤفو [سمامرقلادرخب تافصلانابنازم لب
 نمورالزعرلنو لستم ن اود ىدامرف ددغم هداك درا نإ لاح
 - الزااضاووألاو عويمماقلطم اع در| ناو تافصلا ثان
 بجاوامعوججو) هسرعملا تاطسمل ازم]ك كوكب لوتل العام
 مالك برسصن نإ جسيا,و لاكش الل |مىيعاؤ مال مدا زكدوجولا
 اك دوجولا در خاو تافصلاى ا ىد) اهب لد قمس|مىلع جاما

 اندسمونهملازال تافصلازيععاامزرعرسل قم املزب اهرب
 فوصواا9معصل|و ن افصانيال اهررووم الو مثم مويمملاوبج وسل

 تافصلزيعرسبل داب فوصوم ا ازبعخ ئيعازحال ارعامجرحا نولبال
 تابجإو تامصلا نوكتال نست و ىلاغد مدنا تاذ اهرعالو
 لب اًيريعلالن افصلا بوحويلؤنلا ىإ| نه نوكبو انئاوذل

 ةيياطرعمالكل انه اهرص ءتاغصو ىلا هت داوم نإ رل دوحول |

 . امئاوزلاكىل اعد بجاولا تازل ؛يجاو تافصلا يا امي[ وعد
 ىجببب الو رركم تافصلا ىف اههتيد ىف يباماو ىبانبش ا

 ىيعب نورحلا زب عماظ ممءوماَسلخال كل زب لوغلا قلطن ن

 ميدو



 مدعي سارأل انا هوبزنت لاوس عضومانهي كالو ميعلاب ةيوبسملا
 لاا او ملون هد اوحىبل راش ا ىف نشل نم هرئْمل او ناكم الا نان, امل
 ىفانار وكرم ازوعملاب نأكمالان الخلا ذلا ن اكمالاب نمل امل ف

 نكلاركاذ كاكا ذا امدف نوكب نامل و هربرت قيساملع مزفنا
 نلملاكل و ناكو ثادلاب دوجولا جاولاكرذلا :ئاذب امباق
 ادب اوار| هل ءفصوعووثارب بجاولا منئلأُت يا ددامحاو انقن|
 -رفثاداو هوان مياقب موهمرف هضزو نم مر لس رع[ ضقت مغ
 ةنعتلوهلا | ةريزفت لاوس تاوجازمت املا مرد لكرسلفا م

 ةلملازهازمرك سعر دائما نال لالادرفس لوغلامزطأسرؤلا ظ

 ثننذ هنالاعملا داق لكسيل هئأب بمااق لال اوم ميدعلا نإ ٠
 اسيسفنب مونت اال مىصل !نولت ناروعإلو تافصلا لد

 هل اعيد هموف كنان بق لو يقال ملا مازلشسا ام
 ةدرئملا ا هلال اروجو انلوؤلع اًمجزول ا دوحو نم مزلب تح
 يات دار وزو مسوي اعابشاخبل اقيزا ماقملا| زف سسك
 اًسرفلا )ودرع مزؤلا او ةيلامدهلا لاب و:ئافسن رأت
 اعدرعنو امزؤل ان ل ويل اذؤلطبال ةلج ابو تافنملاو تاز
 الك نأ هم مهب نإ ىلا ثالطإلا ارهدنع مدول | بهزت البر
 . نم اذلاجلإ همايقوإ جات عز رد ةمعاق اسزفلانم ياام
 ” وعلا لازلا ب وجولارمةيهال الا تافصن فوضوم انينالكن اد

 ملا فالطإ نم عملا بيجو جيرمملازكل اونم كك ذي ]يف او اًهوكو
 ' 0 قتنس اماو مموم ظمبل كو ناكمالا ىالطا فلوفلا اذكو كلذد
 توا“ ابو تحال او يسكو هيل|طضب املك نم

 هساورىاقلارعطعلب عضتشو اهل ىياعملا نعله ةنطاحدانبع .
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 تم نايبلا واير نع جعوم اكمل اكساو اننا اذنه دوغ صلو قفوملا
 لهاذبلاق يدلاؤعملابت اذصا | قنا ةخسالفلاو ةلاثعملا ظ

 زؤسالؤلاو اقلظم ًامرول | مدس لهل[ وم ابره :لرئعملاو ةنشسما |
 نامزلان اًمرفلادزئعتت نولب 0

 غم سالفلاو قل زتعللاو لكلا فاقت ايدحاوم تاذلاب م لولا اماو
 انلطم ملاعب بجاولا نع ةّرملل ل١ | عسومام| قبح ا ددح ملا نااومجر
 . يااممرذ نمل ةيماا تيهؤانضن] ماقملا| ده ةدوعصل و
 , ةورتلول اقنكدو ميلا ةراشالا تمن ام لعضو اف تافنقلا
 رشا تصؤاشر| ّسسومسصل و اضياامرولا دعس لوئلازما ابره.

 معاه و كفوا ىعب نافصلا ىا اًبياشملا هدربرتا راملاو

 تافملا مف اذكو تازلانيعاض وكف يا انببع دو تاردل
 : لتكراف ىلإهت هع مرش لوملازم انرهرجال نضمن لا نسا
 ىلا ذهن افصلازعبرملا وةهرسعل [سلوملإفعاصارتعا
 اعردلالو تاذلا رمبع كر نادصلان ارم ةلسل زها ميلا بهذ
 نوزع ب مح

 مدعم ب ولاس 9 ب
 0-1 نال بج ماب !نيم
 الاو نزالإ قبلا رعي ) هع نيشسلاوحا ياونتنال | سا اع
 ظ اواو ور ناموا

 رخآ



 ويشمل قمل 277777 ظ
 نيبرطساوا/منماة ةرورص" :>ظساورعلاو نيلانيب ىاامهس

 سفن ع نم ما عال انه تصاوخ إو (نلك هسدوىملا توت
 له ارزعنيريلا وعمرسلور وجلب عملا ومو ركدأمعنئريعلا
 ةطساولانوييوفش ام ”طرعلااو نهرو ضعاف كل دتمسلا
 ةسعل جزم وخال مونعموسل 17 .لكمويعؤل دلل نشا نب
 نو رب تلج يدوجولا نولداشوم م اذ برععلاد

 نا مهند >ال | دوجومل امرععم نيدوجوملا دحا ير اًميرحادوجو
 رك يالكضالا |نكم يا اهالا مرعزم عم هدوجو ضعي
 كاكشالوكمرب هزدلا نيد جوملا. نيرا كلا وكيف سدوجولاكنب

 |دويمم الضان او نيرعاسيلد مب ل اكفن لانكم ناذ مهيب ظ
 داخئاب زدلازيعر مل لولرم صا نوكيا هيشدغلا اًورسف و
 امهدرطنوناف نيف دانا ىف اًكلادلا ظنللا درت ناو م ,وبزملا
 ء لاحاو نعم نرخ الصا ثوان الد نظف مو ولفم
 عمم عم موبعملا داحإ ]ةعالذإ مز ىدالصا كو أننا لوقو
 مالا ماقوسدحا و ال :لخلأ جت كوافن

 (ونملا مه دصاملا مات بلون اناءن اعل انتو أقتل عم
 مولوملا ةزدإعم ياتو اهو نارباغص ناموبملاةامهجزكنم
 انين اونا ككاشاوسا م اجرا موهمفا ولكل ١

 ةسيعلا فز اعوألتفا تو نال مولاي ناعم ناد حو
 نضل ةينثعلاو ةيرعلاى ١ك انولم الو ركذام ةيرعفلاو
 20 «طرساول ارو الو جالا نابت مترحأ عزم مِن يح
 وعد هطساو هينيعلاو ةبويغلا إب يا اماةببرومتس لد



 ' كو نيعاو ىنلإ ذولا نوإيرابا معاق نمار

 زحالاوتلا مويعم ممونومز وكيل كيب ىلنل | كل ذروطارإب
 ضالازو ددنيبسلازى| يارب وربدحولاكو منعطف لممكلو

 مرالتروجولا امنسوزاالا ويل انلاخي امترخأ موُنعمز وأرد

 وو محاطا عونومو جمل أم امهمك موممنافلكلاو 116

 2 كالمإ رمال عامدرحان وكبإلف لعكس الف“ "دل وهدا اهتزخإب

 ذا الات دمضلا اذكو 0 ا
 تيعامرحإن روكيالف نذل زم مومو. رسل مصل ارم مونمما
عن | نك واه عنولت الذ تال انورد مهصلل دوجوالوزدال /

 

 ١ 1 اًمموفعسرفملا تافنملا

 سناذادن اخ: الا او نامتسا وجوال :نلئك معلملا

 لزالزالل احل ال اطعم رعلاو ئبلز | أفصو هل اراىلاعت

 ىلا ةرتعلا زعرجاولاو وعلا ءزفلا افانس تعوم ل

 اميورب قلما انسحاولاىا هواغن ]نس اًهوزجد حاولا ولكى

 ل هدام نكن ماظرظن يو قشعلا قدس ا

 ملكروكبالفرع وهو دحاولا | دود :ةراثعلا ياا ضو اذن
 . وصولا عم”ةطصلا لجزم ركرام ع ره وز ازيعة شعل ودحاولا

 *نرملاز افصل ا فالغ فيرا تلكم كيذا ادم
 اًهدوحؤوةثرحلا ازلام انقذاق ةدرحملاتاودلابةماقنا

 نزيل ذازلا لَ مالا“: ةزيعم لا مهصلا [لث دوحو نورل
 ةعضلا دتفاماو ثا ذلاافثعماميعز وذا نلم سوضزم

 ةناملا ىف ةفص نم امل بدال ةدوحوملا تا ذل نامل نيفتلاب

 اذأد



 ظ ظ ضفسشل وليف ةيسصل |(: نوب تادلادوجونكا اذاو .

 | - تاؤصل ويمن مالكلااذكو كاكفنالاناكماطتاذنا

 9 جربشد 5 6 اهون اذ 0 ْ

 نار منال ١ ا م7يقيمَع ىلخت هرك
 النير يولع ب. ىا نيد الازم مذ اكماىا ك اكفنالا دضح اكشن لارعمزم
 ظ ا 0 5 7 رج منقل ملكي و نكن | نيريع امءوك )ل كذ طورنمملا نندوجوم ا ىب اج
 ل ل 7 / هعويضوم ماجا للا مزج لاو يلاغي خيأصل نم ملأعلاب
 ري هما اعتب _ةنعلر نوي صرف حمم علو تاو عل هيلا مافوماعدلا
 كلوب 6 الر 5 و م ياهمرع ل ائسالحباصلا م رع

 | 1( 7 00 ة 27 0 هل و هرعلارباح نمل نكمل نال ناضل انوي ميع

 1 ا 2 0 0 6-59 ديدن و الت داوبلا دولا ددبواهياوقي

 : 00 ا زل مدام : اووي

 | ل ا صرلا نيبو ل نيب ةرد . كاقيرر سين فوض :: 01و ضو نيدو ماعلا وىلاغن خداصلا يب ذ اجلب عقل
 ١ ها خم 106 اءاود كي وير و م-رعو ذيب 0 :نابعا افانن | 57
 م 0 0 ض لاو 3 ني يا 1

 2 علك مك وا

 06-20 ج00

 0 ا اعلا اول

 7 يعم 1



 55 مم نينروملا 6 اكل اياز الرس اوسع: ارم

 اههعلكتوكبد ]كد اونا يد ةرياخمل تون مول نانروكملا .
 تاتوولازم.:دازلا نب اذلا نيب ةرباغملا تون مريب  دكوزخالارع
 دم نصل ازمزبافان هنالزطاتم ,رالناو امك ةمماقلا تامل 5

 كلف نيالا ماو فوصوملا عن فصلا ناب اكلاوبعراذ ظ
 تزرل) عمه فصلاو لكلا عمل :عةلمخا فل اكتنالا رجم

 دحاولادوحوذ وكذا ]كل | نورد دوحو ز اوك
 ”مسمل] نو رد: نئرخاتارلا 0

 . ينم ثددردلولا ان ل احتسازم ادا كامو امض ماقا
 ب مارعنإ ذا داسفل اراظ اًهوزحوصو لكى دهؤولا ةنعلا|
 .اظفوكز عا اب |داالاجرخالو ممارس | فس ةركعلاداحا

 دحاولا نانقداسلا هدجؤلام الفاني أ
 + صج مارد هد

 جب 1 نه ميعنمو عفا
 اور تزلابوأو اسس سما

 لرجل ”رحاازو د ودوجو نك
 ا ودل اعسا دع ا اكه اللناك|وس روض
 رانك ل افنان هنإ]صاخاو اعرحالا مرع رع عم امدوحأدوجو

 كين 4 اوال الأ ئعدد حدر الو ل كأكتنال كد رارملا نإ

 كا انهانداشنتم

 0 8 ماو 1 ند يلازم اهنمالاهن اميمزتكاكشنار وضن نلم نكدو
 ر

 امه.



 0121711 قنينات ةامن

 وظملا عطتعم | دوجومر و متي ملاعل !كوالاناعنو 5
 ىلاعت هدوجوو مداصلا نوت نا لاب بلطي م عناضلازع

 عن اصلا موحو نودب هدو>و ناك او ردا هدوحور
 بن احلا !زهزمروضنلا ىف اكمد الإ صفم هيت
 ظ اعلا( !براجلإ زم كاكفنالا منكير ناك ناو
 لكلا عمل | فالخ انهو ىلاغن هرعاعلا ن ولت تكينذ قيس أك
 2 مل ايرلتعت نع الوكز ا نو دب لكلا دوحودوشل عمنا كبح
 5و عيسمب ايكمدأف لكل ازودب/ ل روحو أو نلمريغ هسف

 ١ انيمرحوهىزذلا دحاول | ن انو لكوتؤلا ةوئنسعل 24

 ةسعل ارهرحا ولا دوجو حسم كل دل اضنأ هنورد اهون
 ل ةرسعل | زم ارح هروب حمدبالو ةرثثغل | كو د
 نسعلإ سرحاولا جو ولذا اهورب انئمرحاولل دوحوالف انيع
 اممماذو ةرزعلا زم | حا و ركذام لاح او ك أك امل انور
 لحسم الاو اميل هتف اضاب اىإ ايما دحاو نولنال هنال
 وني عيتنال الو رخال زعرل ا كفن |نكمال راو لكلا نسالك ا
 اعز ج3انماضاقو كلاثلاس )اًثمزرمو انضر هكاكش |
 ملك لاكن ايار وضد ومن ان اسس اوهام هل انما عه فايبس نإ
 رث داما ذمحو مند ك اوهن لاروض مي مامو نكعر عد اكذاو
 لافي نإ تس(نملاناكف لكلا عما ”راوالكلاةلوالا سلا

 لكلاز ودب ؛كلروحو اوم قباسلا ئعملاوفح
 هف ١» كانا هدا ع تك أملا نم كالرغم



 تصونالك انورب ”كادوجو حاشم] ن نا 200 3

 ب تامر مونكي ردنعمز ل اخازلا فاض كاف اضن
 وجال ودوجو ةذانم نود ةشسلزازجدحاولا وكيد

 . نيب كاكفت الا عانت انو اهمادغداب هم|رغب] كل حل
 :نانضالافصور امسع يتيم دلو زرع ساير سواح و
 عمن م ايمروضد انيرأ مددالو .سغبوو كاكفنالا يتيم رهاظ
 لان خداصلا عمل )| نلمس وو نين اج لازم ل أكشن الارومتم
 احا رمي جتنتو ىلا هذ خنأصلاو ماعلا نيب كب املا تنشف ند اك
 لق اذا اذاللكك :لايا/جراشلا لاق اًدهدن/لاذاو لكلا و
 1 تا ل ا دإملكن 0

 اولاف تجريد نم ا ا ]
0 1 

 لتغتل اور 0 0
 مهل قيبروشرلا|مرعل لهن ليل دب ناكم رظملا علقو عم
 ندنإلو كيرالا مولعطازمو ةببلذ| تافصلا ير اسءولت
 ا مور ومرع غسما

 هي الفلان رضاصل |عمملاعلا| ةيليسم ف كرز ىلإ ةراشالا
 3 ارو سيرو ب
 تافصلازبنضعبلا و وجو روم نإ عب هنابعاعنلا 8

 بلا الم يزف الثنم اعلا نشحم اهوار 1
 دلمم ا” ةدازالاانل زال عجملا تانإ تافرا

 ثوب اهتعنز وجو نلمال انبلإر انما تاغصلا نا نين
 ولف ضع زعراقنل | عطق عمان هدر وتب نأ عمن نا عتزممملا

 ا
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 سصعمللإرعاهممعدنافصلا تناك هروضد درعد اكن[ ايدارملا نائ
 ىلا انهي حاموك اكفئالاوروقملاب ١ ددبدربإ مءا اعدزالا

 محد ومد ممدإ م تبلعلجيذلا عملا اره ماثما اده
 ك اكفد الن اكمإ داما امئاو انكم نكي مل ناو كاك الرو

 ماعم ناكمالا هب نو ديرب اماؤانهاهروصنلا اؤملطإاذإو

 لحنا عم يببشلا صول !يف اضر|ىعملا اهل علا معطشب ال
 يمل نو ٍياَهِروُمِ عدبابهيسسلا ضارعالان الكل ذو
 لاكش الار وقد عه نذل | تير ووم ا نيريعلاب صددإم» ن اكولف
 ل سروكرملا ضرعلا نكمل انلم» امن اكشن الا نكن ناو مهيب
 رولا اره نالف ةمرالملااما فاقت الابزطاب مرأللاو نيرو
 لاكفالا ]فمن مح طارش | صو رمل ا و منعاكفيم لفي )ملك عم
 لحم اح ناو قافث الابد مزاللا تالطد|ماورب اًعُدلا ثوبتل
 ناب ةرياغلبا مورل اصرخ يبمول ىيعملا| نهي عزا عي اسمن |
 ظ تكلذزم مرلب اصياو |هللاو ضوءل ارعاهوامتن ااشلإو تافصلا|

 لكل ! نودي: زل اروضي نكي ساللكلاوزجلا نب ةرداغملا تود
 نم عئاملا "مانعا فصورامنعإ نم لب ز نع ب اواي ركذ امو
 .:فاضإل: صوريعاولو ميانافلكلا نو ديا _عاروُش كد

 مرعةرورم كل درب هدر ةرشعلنمارحدحاولا ن وكي
 8ع روهفنر الذ لاب امه ب ]كنيد ودام يلا

3 

 ةراعملازوس مدعاضر رز دزم مدلب لد لقشنلا ف رخال نع ., اههدحإ هل اكفن |نلمالو اك ولعمل اوررلعل اكو ئدحال اكو :رالاو ىاكاك ف أقن الاب ناريعامال لطان مزاللاوزالن اربع سلامه زكنولينا| دهلع مرليف زحالا نود نيقياضنملا محا
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 ::رداضالاامسالارم ,معلا اللد ذورمف 252000
 هل اع محام ةيسلارانالتعالمنال اًهوكوةلعلاو حاواونالاك ٠

 ملارثع صرف ىقو هلار بعث وكر إل هن ودب ملفه زكعملا اذافرماظومو
 لثمن ا/ هعد اًصووح م زعالعينوكُت بجو اولاؤاضر او فلخ|ده
 ةزرب اعلام رعر وكر لإ جملا ةدارازم ..اليد لحلابو ىلإ هن منو
 نييأةماز ابو كلزب زداقالو تير | قجونمي اصس]ك نيب
 ا |دوجوملا نيرععلا ناب نولي انفل لب نيرعععاسبل
2 

 المن اب نيليانل اروبا ى] حا هرعالو تا زل ص سبل
 ا ضوا دال عدا ىلا نو ةجلا وك نيب
 أ انووصومبع انعا تافملا ف ماوهد ةيبافصلا
 بيع ديف راسو وهال امصلا ىاامعإ هع
 ] نانلئك نيمونمملازالم ,ونرمملا ثيجرم مرع سبل يإزجومملم ا
 تاتا را عبرت ونرجو بنج فلاش هيا و
 دعاشلإو هيجل نناشسالاب ناوكب) دعو ةيدوهماودوجولا تحزم
 وسلا اميز اازهو

 مودم بنك عومصولارعي ول اناف امعاع وصوم لا ةيسدلاب
 طرشنداف هب ,وهلب د وجولا سيكوم كلذو

 00 دوجولا بسك عونموملاو لونان
 ظ مه ويملبا يدوب اهنلا طرشووموملاقني ]ا راثعإلا
 ول ذا]خا ديل رخل زم مونمملارعاّمدرح[ نم موتا ولينا
 صرالاىف .ايملاوعول ملا حيف زحل |١ .عامسرحازل اموبمهارعا

 ودون ميني نانا لؤي ما لهو لجاربسنت ْ

 لوقا



 مويا ثيجرم وعد ةيوهلا ثيجزم بتاكل ومنا ناف لوبا
 ب ةدداورجناسالا انلؤدف الع |ذهو امهم وبس فالزخام

 اا انلوو ادلودوجولا ب سجد احالومو مطر فلن لجل ب د

 0 رملاداإلا ُثيحزم ]هلا هله عزا و اقدذاف ث امش

 كالا دلماجريرانلوفو نيج ياام جد سو.

 |. د) ان | عوص وصوم اول ويلان | عماجلاو ماعهنإ

 دارط انا, داكن اكن اوس اننا صح مزمل نل قدودؤل | نىلان

 ةناعلا هاو لوالي عيسص اال دوجوا افداّعالناكمإ

 ىلصالا مويمملاوب اعبر دارا ارسل من |كل دو امن طغنل ا يعسبب

 قاافح تك ناب قيس اعةدارإلا بسكر اغنلا عليل ب اياد
 مهداه ن وكي نازوعال تح تاوخاؤ يلفَسم ائاشالا

 زعيم داخل او ملاعل ]نمو مدن ان اروكرلاودملا| ذه نال
 الا رسل اعلالاقيف ةاطا و ماميلع| امم تال ىلا نسل ب
 لاله وبهم قالزخا/ئيدويجرسلو دوجولا ف امداع
 اول ملال ايداع بالذ | نإ للاى لإ ةسملاب ءىئلاورلعلا
 ناو ع نقيم هن هيداوم ماعلا نلف 8

 ةرمزملاو 5 يفاع دوما الكا ناعم يردابملا ٠

 "ديلءاعل اب ىلاعن هد اهي الع :نا]لذ|ثادلا ىلا هسسلاب ظ

 ةسرئلاو وعلا تون وأنا عارلاو اصور ة ةيرداقلاو
 ارحالاو انهن قعملا | ذه : الو دوجولا نا لا دع ةذايز

 دحاول اك هلارايع] تيبلانم ضورملا كاع وجابر ذا
 رز مزح وب ئيلادبلاو لكى ميلا قلعلاوم نوماقذلا

 كلذ ان أك اذاوسّلملا ادلكد |ىبعام لك نازح عججالاا



 ةزصا ميلا قالطاعندرعم عجنوعمز هير
 مهد لوو كاف لكل ىلإ ةسسملاب زل اعو تالا ةبسلا 5

 يعملان هبريلا ثعوف عوجرلل ى فشلا يعمل نمركذام
 انوضمو ئئصاناكإ وسافلطم نيرعلا امعئاسإلا نولنسر ونيمملا
 :ىث فاطزيلوإو ملونننالاخاو ,هذابب قسباس طعالو الكو[جو|
 ةوللعلا نم دداولا نوكنا ةصنسلا نقرلدو كلذ انام
 نسناس( سوركوبرزم ملا .ثوكوءربع
 نراجوطمحنلا اغرافو ةلزةمملا زم ثزاحبطعج د يبوس
 4 تلؤلاومكدرعو:لزطلل عيج خيرا لاق يذلا للدذ
 ظ العلا ثيجرفمحإ.جيذلا) ؤعلا| زوهوزغعح يل زنال اجزم

 هدانلئ اما وذو كتال ميزو امرينولبل3 قئسعلإنمدداولاز ولم
 لوانم قتلا ]ذا ى عل ادازدالا مربح عوصومةرتمعل اعارال
 داداه ومؤلا ءرانعاو .ليداشال عابد دز كل مح ل
 نمر لولا و اكول اول العدوام بجيل نالوا كة
 هل ةلوانثملا ةزنعل صزرال ىسنفل تاو ةروؤيعلا
 لكال نال حاول اى ]مذ ورد ةلوغعمو) ةدوجوم هلت نول ناو
 هركيدز ددناكول هيلا ةسسمل ايديز ديل وم اركو ة>لوبد
 اذه هرابعاعممنم> ]كل لوانْسادز زال مهشفل عولا تن أكل
 ] - اقاتزالفالو اا ليام مدمس ماع ىاءضالك

 ره ةرامعا عمود وهزالواسات اهو رونهلا ل عوروت ما جدملاوم
 ومب ربعبلا |>ارساعت
 هاو سلع وكن حدي | زم ار عنولي نا هنس مزلع
 دول ازور نونا قمل نال علا ريدحاول اه تنس عنيدز دي الد

 ئالكغ



 حب | ف لوذلاو نيمرحلا ءاملاقو | ده عينودب ىقسءنالبز فال
 لداالو ىلع صقل دبالذا يودع مطاوغلازمرسل نيريعل اه يعم
 تاسس] كلر خعملازملاة نمل وف لاطداب حطفن امسلف مع مس ئعطاخ
 حلا هسلاب ىبسلازازم نوملكتملا هركذاع زار اءامالادرتعلو نيغ

 بيعلا طم روس كل عحاطص | هناب نرعالو هديعال نولي دف ىتنلا
 ةسسيلاب تاويتلا لع ةدربعل اوالطا كلنشساف ا دهاعو اما اكن اروع
 هسلازها ايلاف بلا ةيلزال ! ناهس ياو شيم تاذلاجيا
 امءقشسلنت كلا هئازب هنعاقةبلز | هنيدف ةفصومو لعلا
 امْملمن دنع ت |ًمورعملاو تادوجوملا تاسولعملا ةهصلايا
 ابماهش اول زم خا ماس ؤامببو أس لعلا ةفص ىا
 رش ون كياغد هتاود همي اق هيلز |:نيصود و ةرزملاو تانملا
 اسي رملاياانيلعن ررعتانكملايبئئلا تاروزغملا ي
 نم ثدوجوةفص نابل صالا ةردملا ثرغنو تلو تملا ف
 كمال ريل هملامدءاقزم روف بمحو لع ام داجإلا اناس
 كاهن هنارب معاق :ةبلزا'زعصوموةابحلاو ل مملازعارس كلو
 ”لءللو سلا لهارمروبجلا اهم ك لزب ويزفلاو معلا[ نع2بجؤت
 - "عيضتقم ءؤصو) قلوس جازلا يوب لا دنغا عب ةايخ لاما
 ىعشوم وعلا و اميل امن هى أضنا حست هيدارالا لل هومعلا
 ومو غمسلاو :قملاود فاررلاوممسا ناحلاهن هسالاق قزم
 وهورصملاو تاعوهسملاب قا ةنث ىلاعت ةيأ رد همباق بلر كفص
 لك كرز تا صيم اب قلعت لإن هنازي ةماق لذا ة طيح
 صصملا يم كلر زرق اس رغم ام اذ اكار دا اهف لس اَم امهم مَعص
 ل أر زال صل وذ اف مهوملا )بعل سيإع ا تاوبلا



 - )اةروصساكشاب وباماراصتالااعنععإ ارلا دا ةنداحلا صملاةوذ
 . ندعلا ىفىهؤلاذي دبلجلا ةدوطرلاإ! فشنملا اوما طسوت
 فدل سن وعاف طوع ل كسب طيني ررلجلا مرج ف اهعامطن اد
 م«ؤيلإ )سالعالاالصا طوخ نجر سل واولاق صامل اس عمسارو
 مسوؤلبا موسلا ور غص كر د و لل نعسان فملل.غلاوطخغا
 مساح ا :قدرط عال ت اعومسملا
 درنمعل 3 عووملا همس اجرت اشومماثعا يومملاز اشالاكاردا ذا

 كارت ىلإ نوصل اب ضيكلملا اوهلالوصوو خامل |حومو ةلسووعملا ٠
 اههدزئيووملا ةؤملاركر رف هس اخارن وب يعمومواس عرف همصعلا
 الكر العاطل مارو مدل دزعةةهرتس ةسرمملاعمملا ةفصر
 [مم مط م مزلبالو ملعلا ةفصل ةرداغم ةفصرعملاو حمس رم
 ةاطولعنلا ذا كاملا 9 كاعومسملا مزؤرصرلاو عمل[ يف صوب

 "ولما ازعامسولخروك ناش داح] مملاو عمسلا خوه ناريبل نمو
 مدي دال اا ءاقلس مو امممدلفزم مولي اهكوت عم
 2 ذأ ءذق ور انافلغس و ىلا امولوملا زاد رووا ةعضو

 اهله اهبلاراشنللا تاّمصلا ىا امل ترك حلاغد هنازب عزف همز
 نمريعومواما غزل اقن ثورحوت انيءانل نم ىلا ثداوخأب
 اسنالا لمح نع علا اذاني شيزمأما نيولنلاعص تبا
 ةدإاالاو لدا كندوكتلا/لشمرذ اك امشنالا راكبا اماو دوجولاةنكع
 عر جوني لانه :قتمرع نانفدارتم ناذز ابعامهوةينشملا»
 صوتفحولو نيعملكشم ساره ص كن د دصلاو كتل اول ععل ارم ةيرلالل سلا قنؤاسملا نر وزؤملازخاوتيضع ةفضلا كلل

 ,0 ٠ - توملا/ك يلم اوهلوصوم

 و49
1 

 ثوؤربت



 كف دو دعو 20 دول نر كنع نا نواشلا تاق انااا لاشزماسات

 لثلاوإ 1 + تافوإلا 1 اسس ملال يي

 قونل اعدان ةسزل ول عصشاقوالا كولر 1
 هلاك ةررملا ناب زعل رشد ارالانإدب ارد نيرمورع

 |رغواوسل لعامل لكلا ةسسسو لكل ىلا انيس نإ ش
 .رطاحامال اهل و عمالذاصصخنن ولبناو / الع عوشومل عب|ن هبال :

 ٍفلقنذإ ف يرووانعزوكيالم حوت رعصقم او هدوم امك عبلاب
 الس لسجل ةرملع عفوا ام يقانبال عوفولازعز] 0

 بدأ هذومسو درع ةحارا ادا ىسالفلا هبل اق امامضحنولْل نال ٠

 هلظرارعوفولا هدانا لازلانلوفواولاةلكالا ماظتل ابان لع
 هر رج ا يدا نلبس معلا وممامن| مكنت اكحو ظ

 ناضاإو اهر وحول اسس, لمعلا ه كلن نوليم ملاعلاجلا 5

 ٌميِلقَعلا روصلادافتش اكىلاعتس)| دوجوم ]مع ءالكجإت
 مد ريعمدأو ىلا ماع اكل اعمال اهم الو) ادوجوملا وعمم
 ارو بسلا اركذامدو ناد نبع

 درااوعدب داير ةميات مالا
 نأ ةدارألا ناو يقل |ةدحاو ةارص ع ب ناعيا

 كعو ةمإلللا هو تادارال ادونعنب جدع مل اذن دير دية

 مل ايا 07 0 اجرام ا ب 7 :
 رداملا ل هد ىلا نس ةدأ نا عز نمولعدول و ةرقنل

 ' تاليسامز ملتي ه[كلبرسبل هن اكس هنأ 0

 اس وجو يرودص



 هركلإو هلئتيل 001-5 مقل خل اكديلإولا 70
 ىيعمنإو ىب هلأ امي عيرعصلاباب بلعمرلا نعمل دورس الزم ظ
 هلعاو لمنلا لزب يا دس * ناس ورادءعز مم ىلا لان دار |
 ا وا كاوا نانو نانالا فكم هام مارذو لا زب كولا تفيكميلعدرلا ف كال اق جاز غملاسراكلا نيملا لوقو مناع هذ دم دوكنال هباروماس نوكبالا منا
 لها د ضاع سولو للا هدر 0 0-0

 هيروماملانوكرالالوفزم دق ادم نك
 نزال كنر دازاولو« مل وم) انمومو عب --
 ظح احلاو فالعلاو هاهم يعيب اقواعبج ةلكصرالا
 لعمل وام لكيلا هن هذدارا يراوح اد ومحو جلملا مس افلاوناو

 ظ قتلو هز هنل و هعوتدولاةوادلاييدو سلا متم
 تمد هناي ةمعإفةبلر| تياز ةروجوم: نصنع رابع وهو

 . مفاعل يا ءلايغس 3 ل قيلخلا ظل !ىلخ يذلا كحل زل نع فصملا دك لكل يبدي
 دلو 5برملا4 5 كا .ازع فواد
 .امالاوؤيررملاوربوصتملاو لمشإب ويل اشم ناهلا ةراشا قيال قيل انام جرم قيلكلا زي صوص ندولدوم
 كلاش : العم ردسااهنلل دزعو: او
 ىو هناعتلا تا ناب نمو ةبلزاةفيضدتوحوم الصفا يار رولدملا فاضوللا كل انيم تضع ككل ذم م اركالاو مايالاووفعلاورقلاو طسبلاو نعتشلاو لالا وزازغالاوك

-« 



 قيلت اربسو زال قيلت اوم جذل دولا مجرم اوما لا
 امءازسهعاشإو ىرعتطسالا نسال ونزمادالا ءزداكإل لفتلاب
 جالا يبا ث اذاضإ اًضوكوريوشنلاو فيالونلاو نيولتل) يا
 ب افص مهديعيه ىلا غن هلاغفا يال اقفال تانصو كام

 سا وي يذلا مالكلاو ةداراللاو در ايلا ةجهار هدر ان اننع)
 كىلاه هنإدد ماقيل ز |رئدصوم الكلاب دل يعن ثحابم

 0 ملا تازفلا ومنا كزنملايضرمل اخ مالكا ةغصلا ي)
 لمار ضرنالرما دمي هاذوسىا دد نالكلا ادهدوبعللا

 ةرانعلادوجواتذ عم سنطب زمر و جدو مابزما نا
 'ة ”رامعلاب: هسطتزم هجرك لا وعلارلذ لكي بلعيل درت

 نسايعاف ةاتثيالاوا انك العاب |: ىيعملاكل دل مممملا

 ريظبب اهف ناشامااماو هرماظف ةباتكل هلال دامالاودلا:لج

 هرج ىرلاىئمملازت و يزوموىسسْس اين إ>اجلا ريب ن اسال

 ربع ىذا لاب ]علا رءاهوكو ةزامعلا هيلع بو هسنسؤم
 لبلد هلر وه 0

 9 سس ل الخ دودو ىلع

 ر ا
 اذ را امو تول جيوصب ولع

 قحملارعنوكي انكاسهااجطب نيك وهم ادا

 قئمكرووهد وربر ىانلا

 ا ا نادال را رامحالا
 رصد عر ىعرم ازا درت الاع عع انيالا ماي د فزتالا ابا
 اني دونيس ربسسوماع ةيسنا ضيا وؤونلل



 نيكو مريمم اهاءلانْسا مدع
 5 اف ىبعمزعن وكرانإ ملاذا هولا !نوببرمالةفخكتب
 صعود قبس قرلا بلاي موعب يزلاوعملا| ميس 3
 رانا ملعوطسلا ماكل هالك يلع ب استي مالك ةدارالا وسلا
 قدرا ةفطنم .٠ .٠ .«ىلقتلاعاشلازطحالا تلا
 ىلع النا لعح اناددازم | مالك ء”الكلانا ملؤئبربوجو
 رعفجوي|ن بسوللاعمالاافو داوتلفاهلكعاالرلدداومل
 للذي وتنرزوب نور بانتس جو داتلا ب ىع
 و تلسانإ نع هسا در طوبالار امان اهلؤف)نإ تمدد
 ةسأادةداك لانالدواناثدداماج كريب
 هدد ونعرزاشن الازم نعاس يد ةفدقس موي
 نا هكذا نا يبر(اسحلكى نسل نإ هلابط اهكرحاصل
 سا ا " ءاجافعسإ ذات نما ءناع 1111111
 تندإ؟:ان نا مالسلامملع ايسالارعزقبل ارئاون اضباو
 هدي تن اهلكتمود وكت نا زم نا اقارهلاو درج لوالردالا
 : : مدلك |يددل نحو عيرم
 امل |مئىصول تن اناعس]ك هنن مياكسايرابلا هدايب قداشلا

 7 أو لن اس اذان هئاذب اقف تاعمد

 ظ ا دهاع ل ةلاو توتا املا رصبلاو

 اقولك لاو املا اسف ميسزعللا ت] رلإ معسل

0 



 07 هوك دصن ونال تلقا وح يس رف

 !ةنكامزعلا هيفنحلا تسنح خلاف ادنعو
 نك

 منال فس هيي لا - ليكي هىل ا

 دس بحاولار ظ
 ”الكل ورب

 اضم ايهلأ سلسل م را 1 دز

 ةراثنإلا ىنصملازو» ل هتلدادوخوو بولاطملاروضملا ثيجرم اهب

 تا دلل لعمرباز امرؤ تاشاو تاو هوب
 2 ماعدا دا[ يصقنل اوممد انبد

 الاانا اكتم سا دا

 0 دال ايلا 0 دو
 رم ءابفرتعؤماًندحو) ناكايذدات ةنملاد ىافلاو

 0 داسوف انشا

 ١ دؤو ود هاو سلاكل نإ م صملموتشملا /وتداتجو ىمل نما

 ريرتتلا ا الكلور أن |.حولاو

 رعد يحمل لتمر جانا اش اوفا
 ناقتإازذام اون اقف مالكب لكن  ىاغن نا لا زلسملا هده
 ىافن علما . ١ هدا وعز فِح ضب امجد ىلمزكلو
 01 افاشا عانتما هرم ىلا قلل :نمصومب سل
 كلذ مايه تشع كس مان ضفاش م >4 اهزبخل



 اجلك 0 مددامرتسنو هلوتف أشم عريعد ع ماو اوفو هب مالكلا |

 رواه اقوجو ال لا لوفمملاولمددا فالح ربع مالكلا ٠
 تيفلتالا اويلي وفاضازاجولذا ذاع ةذارب ثداوحلا ماهل
 ةبلزاالانولنالف لاكن انج 111001101
 فورا نب حز ولا ممالك ربا رمعما مرام مرعلاب ةقوبسم انا مرورصاعن فاض طازعبجلاولا 0 د كناكولاضب او
 ضراملازم ع ا ويميل اتايميكل هدو
 هيب اومملإ اك وهلا تاو 00
 ال و. داجزمارعإ تاويمالاوفورلل امنا ةرووحدعوممملا
 دوجو عانس ناوى لتر دطا شاب لوملاو اعنا ةيجو امفأب 23 صولاو امطمد كن ذودحطوو رم ثداحوينواللص درك

 ابل 00 و 3 كعرلاا ردو لالرتسالاز عع يجرب لحانبملواللا فرم انتهارووب .ةظونلل ةلكلازم قالا فرم اب ظفللاو

 ل نات 37
 مسركلو:لداسحلا معن ياز 00 لطي
 ىلا[ رضراشإ ناكر وز كونو هنيصوب وعلا عم عاكل ذعمو تاضالاوف 000 [مسيمالكن أب بوش اذكو
 موك هابل يهرعللا فانشلا زم ممالك ام نع مولفغو مجمل
 فاعمل فول ازمبيلنلابو ةيصولاب لوعلادطوقسو ماوف

 كوئلا,نساركلا ١ عنشتسا رق وتنورخاب جوملا رح دوج ولاه ١

- 



 هند ةالكلا ذل جاور مو شوران ةذ انس] دهأم موف
 تافتلاباسن اوه اكتب :اقوعم امئاكسول ةفدم
 ه ريس يذلا يا ره ىزلا نأو ةعصلا عزت :رفاثم

 ظ ةييداسو يازعالاو راب ءؤزملا عمران كر
 م ص 0 رعى"قلا زئالل

 رولا 7ر

 5 0 داك مشمس القداس
 تال الاذ|نملا غنصو ةيلونأدلا لاج ىف اكركتلالع ودل ارح

 كرما 0 1 0

 9 يحج مت
 0 نا عا ظ

 تاينطأبلا محل الإ 1 و

 ايناسنوو ناسالاددونال ناب ونوئطانلات ولسلاام|

 مالا سنع يا كت جاع ودب الوا هلوفو يلع ترفل عم
 بالنا اح ايادي اياعا يدوب
 ضو !وندناعو مالكلا نآ أكف مِلوُمسرسرعْتلا نه لعاو ىلا
 اع اءيعوم مالكا ىا هرصإ كة كولرطاو لادن! انممو



 ىتسلا هالو |يفابي طابت ,كساضب|ناعونامعمكفر نزلا هتوكسلا
 رمالكلا غصن ىااخ لك ان دداواضيا ديدايرمظ نسخ
 0 اىامنأ وح ابيكم ار | ومواسلاراشملا
 |ووماورم >لاجلا 9 دذ امهإ ملفنا مدفوع مهند

 كد اني ا الاخ لبر كتوامسش ىف هوالئخ للك غرس
 دالعب لطاما رنالئهعورما طلاق لقتل تيجوموهانلا مواصملا

 لاول اكواد نال ف فهردرانالاب تلا يجدر
 هس زم ىا اعمالك ن أذ صيلأو عسلاو ةدارداكتادسل ارداسو
 فلم وردا و كتل او دعو ةدوجوم ادهش حاد ثافصلا
 ناَوِلَعْلا سعت اؤانمالاو تاةلغتلا وفات املا اضم
 ةريئان اهلخيو ةممرف ةرحاو يصلان وكننب ةافائمالو ت ااضطاو
 نّلسا اًمرمكتلانعسعبمل لون اكل ذ نا امل فكر انلف امون دا

 اعاوزطاامْركل ا ايل اقملازه رمز ذاربحؤتلال امد قبل
 امد نيزلل ال اليلاو ل اكذ ا هلم دب الام اهل اوحاو تافسل زم تب
 انزع زانإع اعشيوا]مل دار مال قة تارا. بوجولاوهنشم
 كويل ءاضصإرغ لستر اف مليل هنود ا تابنإ الو اسد ف
 00 ارو ىملاورمل ا ىدئالم اسعالا هزه هزي مالكلاروص ةذحو
 0 |عردميا انو دب الكل اواددوحو |نمنال .اكلد
 1 امل انلق هت !سيرجنوبب وكلا دوجوالو هيجان ودب ىتل
 ض يتلا ماشا ول ماسقالا رع نوببح |ةفصل دوجوالرت ٍُ
 هيراشإلا همم ا همام | ومامت) ج8
 لطب قلازضواةيمتاقلفملا مطسا 9 دال



 ك0 كس ظ 32 انااا انازب
 تسيعماشإ اشفالاكلت حان
 سرع جدو أر 0 قلل ائالمخإ

 .لوقلائارعاو>ل ضإ لال أن يزال امو
 هبريزنا و ةيرعتس اروهج برم ارسمي نغص

 قروب ملارب اهدي لزالا ف ةزوكدمل ال
 2 حراشلار اًسارفو هيرعشالا هىازمناظنلا دعست اردع ظ

 3 ويد ناوهمو اسوم داما هرك ذاك تزؤالا نارك ةوءخعنم ا دصاقل
 دوو ومحوك هم ديس »

 ظ ماباقزيبلو ىبلاورهلاب لكنا نا 0
 تاوصناربام ىف اكن اتلعنملا عبمت

 ' والا
 ظ ف انام طهر ير ا اشالا رع لرالا
 م اضل وبنو :خل شح تافصرضقن الب مات |ىلاعن سنا مالكنأب
 ىارتاملا هددامجرإكرإ ارل | مامالا وهو م ههعد بهذو تولرملا
 وى ]ملا ًامننالا: نساك حرموا جرمورج) 1 اف ئشلاالما
 . لشارع باؤنلا وانما 34 !رصاخن الوخاملا
 لعفلا يرن ىأ ةورنلا لا عءماقعلا قافكساد بروما إل غعلا كا
 نعراماوبمرمال الصارم لعل ااعوملإ ]صاح ةهبروماملا
 رابكسإلا]صادو لعل العن اهفلاو كولا لعبا قدلا فاكس |

 لصأكو تآإ065]آ58 مالعال 53 و :



 ظ اا اطياز اا لع 2001 اويل |
 /4ارامحال رع
 ا راو تال اجلال
 مسح! جاما رش ىالا دان ابك وزمميلا هذان درو

 اضاو كلو اهم مالو انساب ارم الفذ ذرهرص

 هيِفاَم الو ناز افلم ,اناو امج همر
 ظ ناعما جزم رطعمل ام ازلساو ةزهالو عل اوم سلول اوم
 ال نابل باجر ابجا الثمار الساكن سزالا حسم
 نإبلا «دابزنعفعوم اكمونمملاد ىمملاو امهدجد اخنال/ بجوب
  هنهيلامتشلزالاو مال اناب لوم اة ءالاكلسن هس ]سف ناذ

 ظ دجؤيب هجم ومان دودو الد |مدروجو يمل ااوزمارا ماسالا
 امادوجوالو عمبررنلا نيا ع ةهس باطخ لاا ممل

 ظ لرغح ب زكى دملا قلد كزال اوفر احإلاو لزالاف

 احودنلسراان ىلا لوول اب كانك ملا سلسل يحمل

 ىشيلا مالو معمل نإ تاوملاو الق لزالاو ]ممول
 لاكناالف ناطفلادرعسواريلا هذاا شو انو !مالزال انو

 ا

 ةيواماىادن هر ذرورصو ىلزال رمال الطي واما > موعو ثتفو

 سصو.لرالاد ااه هاش ر لولا حلول طا

 اننا ويسعل ا ع
 2 00 وير انسب حال

 وكن



 دوج ول يعن لمنلا لزب هلع هدوجو يذلا ننالابناطم نؤكمت .
 دبارون ابل وتلا اًنرعيوانسسرعنال انهو جراخماف ثنا دوجواىا

 دوحوللانوكنالن | موليف الاو تلطش ايدروبلطال باطل | لع مرام اياد ينل ال[ لا مديح كل
 لل دراي بيرجاو مالا |ميلع سمر قد اسلارمالاب ]نوماس نال
 :لل دال تقورومام ادوحو نوكرملا وصلا يئنحرفو قمم
 "دش الثلا نرمزرال نم ونس فرشببا”لزالانالئضاملا دروص قو نإو هلق نخالت ل زال احلا مئتسنلار ىداملازعر ابذأت!اماو
 قالت ملاهن املا هن سشملانل احال و نناسالو ىدامالذا:

 الل اقلعم نامزلا نءىلاقت بورتنل لزالاو :نمارالا كح ٠
 ةسرئملا هذ ذذوحوا نكوأيب امربىسل ىلا عد هدوجو نا لمس
  رومءامارعنلاو ايزل يب يتنالو ل عزحأتم نامزلا قلخ - متاوملا قيد نوكبالف ىف امر عل زالا ف ىلإ هن ةراجاف
 رموش ندم ىذا هنال ياسر رع اهن لع نا اك قلقا لإ
 فصلا حرمدامل و ةرصرعرم ايقلقلامعئل الح اناونامزلا

 ناطاكدش هتازي اعل يتلا نسل دال العوافي زافاضإن افلا نعت لا]واخىتشتلا هالك تلذاب .
 هنوزعةرابع نال ث داحلا زها ولما ممقمل ! لعن ارقلا يا

 قلاسا ١ دف رادالطاناالكو فوريل تهزم زار اتارابعلا . ي
 ناذفلا تذعو ىذا ناب ف ول ريع متهصو حا ةمها مالك ىلا وعملا ذزفلاول انذ ىلتفل كرتتم نزعل عمل نإ نس
 نمنومرئنملا ياما درك دام هزعبمو ىلافن ميلا ماهم



 اغدسا مكرك و ن وكي فولكرع ل اهن هدد مالك كالا مم 2
 2 افاق 0 ل ضال

 0 وو 1 3
 ادق تابلغعل اكاردانعيمبل او ةصاعل 5-6

 لها لا وجود دنا مامألا امدرهعو فالغلا « هيو مرفت
 اهل فولد اعمل خم وكلا ذزع هرم

 ا 2و | ياما طعبل اطساسمست ثداحلا رع
 الاكل ع ولكنا
 مذ | طدص اق ثيِح ثيرحلا وثم و اعةراسلا عوصو هفوسو

 لاقو نيرهيبإ ثيرجزء ]ماكل دكا حلمت 1 وبلغ ظ

 0 رمل اون ليم 0

 ايطاكونو قولك مب 5 فول عرع هدد |هالكد
 لدا لاهي الر دسار 0 7 شما

 0 اكو لسنا لازسو كفا ]انإطع

 5 قاب ادهن !اهن لوو تال ب ادهن ىلاغد هلوف مسو
 سلام نيب بلا عضومو الخال« عاصم نيلوالا

 10 ا

 يأ



 1110 تا |
 .ةرونبملا اعل انوكلوكا | زعو ةدسلالمالوفوسو فولعتعو |
 تاقلإولط ل يبسم ”ليسملا نع جنا تودمحلازوجقلف اكنلب جاما
 ننبب ايويعسينولو كالكاو معو 120 تحن دا

 ىذا مالكا تانايلاهم حجرب لسسملا زيه ف ةلزتعملا كاع
 فف فالئخالاو عونم و.ولاداخالإ لعق اننا سمينا اقالطالا ادهزيوءاطاومأمالذلا لال وفووموكنيلا عمل اهدوحو عشو تس طاا.ددو وقومي عي ةاتيلانص
 ميزئانلوفو ىلا 2 الكل | هعوصوم لوو ولك ماوه]: كوي
 "نع يف نكي أو يا الاو ىلتمل ىهتسلا لكلا هعيفصوم لون

 2 ا عب لونالةنسلأزوا نختم ظ
 كل : ن نالف اوت قد ةقولخيرءلنماو ىعشللا مالكل زم ىلا
 ىضراليد تورو نولؤنب الل زئماكا وريد لكرف ب وباماو
 ولو ولك هناب نولوفيو ىنشت مالك ةفصوإا فن هل نونيثبال عب
 زرع ]كل اك منماغل مولع تلعن ممهال م«الانلف ايهم روداول اقل هداول اق
 0 ةفصناسأناو ىلاعد هبدماق :افص نودعا ولوني تح

 راد مورس هع ] دو ثازل الع رباراَمدوجو ينم تاغسلا ةيين اش
 قسما زوه مشد "سف ]هسا اه مذا مالسلاو 1
 فرغمم رز 0 ا دلو رام

 6 ازمرماملهب ماشا ىلا هنا وعام نكلو ىيننمل | طعم طندل فعول طبومو اهاسررت
 ماقلوملا نولي نإ نين د ىلا هن هب ثداوحلام انف عاش لع



 جاتا رام ايتسل [يتلا علاوات
 0 مم جيس وي 0 عولللاه لاف
 نموا نقؤنواومتزوم الس يفلا بديحيرم »ا "ف

 55 سلا ومراوتش اما عاجإلا يجر | ىهك الد ريومل
 يعن واع ا عاجالإب كلمن 907

 او ءاظومم عش اع ةونملا تونلفقؤالذا ةنم اه

 نسم زلا ناب نول اناخل و لعبلرض .ةفالخرما هيلع هول ا هن هقلدضت
 اتووصومتووحلام ه,]ميملا وب ءصنحلا ف ىلا ا ظ

 داو قيل اننل زم ملفالدو ثور لا كامنمومأم فيضنس و
 ١ذاراو مسار اس>رواظلا فل امل امنالصحا عل نلاواى عمامو
 سيرا ع را ذلو هرئلبكز ذقئانملا ابئسف ايس ليرتنلاو ملح ٠
 يس ةيبعا ريما اعدم

 ظ ديف نيالا عوبحس هدوكركتدلانن ا لعام شال
 انليتو نيدو اندحيردهنوكرملا درعملا
 لالْسالاكلذ وفن اماو ثودحلا مداوبزعلل دوك لالا فالتخاب

 كولي واناط ان !و هاش يل ةيارفلا «لدانجبا ضميوعنج
 مدنا اضارؤخ اد كلف يجاهرم بولو لح !ئورك
 اق واننا كار نلزئملا نيب وانس ف الثلاو
21111 3 

 010 ا
 0 دوبعلباز مقنلا ىف لاف ورلاو ثاوصالا

 اي



 و ولىا نات ال اكشا داعا|ىعنو| امدرعو ىبلاوززملارماع
 ن وكيف هب ظنلتلا لش ماو ظنا حولل |ياميلار اسما سوما
 دال اقم مةغتلزطملا يا مور قالثحا عا نهد زمن ناد انازف
 مو ظومحملا حولا انف نانك نامل فورد ايام وماما لكنملا فالطإ
 ل خارد كماق زم كوع نابربج كناو ظفلتملاو هداجيابل اقم
 الز ورش اق اننسا/ان>امو يىىلكوتشملا قطب |يمنإب عطتلد
 نماملاراجيإ نود ا ميلعولطا نمل فحاملاتوبد عسي اما قسما ذا .كوخنالال ارحوم مال مرعب لول يلاضنخوازمال هديه يوبايخب
 كارلا ذاضنا عل يعن للا دجوازم لع كريما قالطا عصولم أد
 موكرملاف اش الزعم زك دزعسدالاغن لكدوكو غجاوداوسلاو د وففلاو مائل اءانإ كف اهدجوا مان قولد ازهأ علاكأب هن اهيتس
 اول عكر ر نعمل اهني عؤلظن اًيسا قولا تاعصل ممل قنشبن و
 د اعا دع ندا قنشملا الطال عوسملا ذا ماظم ّصرالما اناقتك
 ن انوع نعانضولكل نوكيانااضياكت د نن ةزلبو هنسؤتشل |
 لف اًعجلاانه مسرو حوس]ب وبلا ناادوس]عاصلا ولينا هتف
 مص لكل ان وك فد مدام نككمل وو زمسل همم اير ردف ةيعشتسم
 درس يؤفأ نو دل اندم اقركملاهن هل ةفص هوك ن ابن ال كإغن هل
 . مهظطلاسملا نسي اضرم ينمطلاو اه نون قلا:لاشملا
 كن 1:لاءاعومسسشسنلال اب اوزغم لك ذا نيتفرلا نيبو عم ذا نحاسملا اب ؤنكم نارتلا ير ميوكمرل سد لونلا|ىصو اون اوك
 معو مسا ؤزئماب نكس هنوكروكوملا لذ جزكو هزناؤن نقم



 شام هلام ولاعب لل د واقول موكلال دوت ةورجلا امس

 كانا هزفمب زنا ثمل تا فلا ذل
 ٠ ا تار ا خيبتلا ل جزع هاؤجلالا
 اهم انوا لاكش ارى اهوخأسماو بؤمكَم زال اوشملا ىل اذن

 ش1 10 يك طف

 الث م لاي ةوماي هن نادل بل ضان ذاب اناا
 : دوصُل اهل |روبمو مظوململا تايلاكلد
 اناس حر وكي فا هعومسا ظوململا يفسح ا ىو
 دو: ظويلملافورماب ير اضب ادب اننا ذاب عومسايؤيقحو
  هرماظعنلا فضولاو فالطإلا كو عمو انهن َلاَحرع كل عم
 0 ثحاّضملا ذا اك ديمرطلا ةفسلاوه قذل تامل رسل لولحل
 ايدو 0 ممل دال

01 8 
 دا

 |نهاناو اكدت ذنالا لنقابات افسرلعكقاو عملا هلي

 : ةيلزاعص خلكلا انلوه راهو ن فرهرهوجرانلا الثم لاثناك
 ظ ال اوس ائلوف لاما رهو لخلل اررانلا ياركذت

 دلل هدر نسمزلياو فخاطل + قلم انلوف' دعبل ١

٠.6 7 ٠١ 

 مرولرم



 ظ ب نكالكنولتلنوروانوضرنل نينو ةيوتلس شوكو
 اقر ومص هعنفج ولينا ب ولم وس نارغلا نإ انلوؤزم مزلب
 ةدسلال اناوزفمونوكضيعمزالالا زوتودحلا نامسرم ىئسافصتم

 5 وسل هجول| قمح نتن و هدلارش ربو ميلك دب اماوم
 علا ف اروجو ةعدرت زدوحو هل لاف ىتتلل نإ فالطالا_
 وما وسح دا جا دوجود جاف نأسألا 2
 انلفازلاكةرابعلا ف هلوتئبعمو هو نايسلا ف ادودوو نمنلاي ظ

 ترا ذا اكتباتكلا ف ءلؤدىعموهيون ايلاؤادوجوو ناشالا
 ىداشسلعمل الدلل فعصوانيال م اًعلإ طع رز ناتكلاف هقدرح
 ل ناهذالا ام ياونو نا ده ف امىفعل زنؤرابعلا ىيز

 اخلط سان الو نايديفح نايلوالا نادوجولاو نامل املع
 تاروح ولا نهراشعإ نامزالا برست امصو ن افلئعا نمو

 هشر نرد |رهرزم .اذاو لمائيل فالس ةناتككاوم تو ةيشملاب
 انلؤف ف اكمب يضيع هنافص ”ععلا و راولزموماعن]ءلا
 دااءاذ ككدؤعو ىلاعن هب مات فص ارز قولك كندا
 ةفصلاوتو 'جاخلاو ةدوجولما نيبفح نإرملا قالطانمن ذا
 كروجولا ثيحزم قالظالا اذهووننملا مالكل ايدام نلزالا

 تم اقولالا امزاولزمومامب نإ نازنلا ى | فصول ثحو نايعال ١
 و ذوطنللا ظاقل الإ نازل اي يزود دا ودا ١ امد ضخما تانريملاو
 دهوك خيالوشلاو ا نإزتلا فصن ثإ | ةانيلودىب اك عومسملا
 :لدخلا ظاؤلالاهددارس ارب و|ةرامعل اف دوجولا ثيجزم قالطالا
 د | ناماللاو دوجولا فيجرم|دهو تاازملا تظيح انلوفاث 3
 دارلإبص 9-5[ ,عانل وف اميل وننملا ل اكشاي هيدانب



 ياللا نركب نيعنلا الد لنا االووبشملارسمزكمالذا ظ
 نميتمئشلا قلك ا فضنرلاب |باوهنازصاحو ةداتلكا فدوجولا ظ

 ةدوكطا تر اننفال ا ثسعو مانا .وكزملا فصولاو تار اناس
 7 ويني نايبمسد وصول ازاوطود ا باوجانهو
 ةامازابعزلملا ماها ]مل دناكاملو هعاضا ةدابرقانوزحالا
 يشل ينل ملا نوداطتلا وهايذل ازال ئيمملاب نول ب
 وكلاب وقفات ل ومالا ازال نانا عاد ع
 نازلاوا هولعحو هلم ةروس عمار الل ايل ؤننملا فحاضملا»
 لون عضومانع اكاد اينجل رظنللا اروكرملا فالظالا
 فلا ظملا ١> اوت يملاكمرمإ نابتممدلن :ازفلا نإ هربرت
 ىلا كالطإل كاع نال طوخ
 راثاومملا .طدب نسال ذىلا +ااهملاب < يكف كوننملا بونلملاب

 يدلل وقبل لولاك دحر ماله ىلملوس كلذ نعباوجلاكإا
 الالو ىوعملا

 ذ انويكمابب ونت وكن اب عطم قيال لا هناودازاو
 هللا ع ويلال قوعملا لعل ارل) طعلدئيصررت اونل ب ايونشم قحاّصملا
 ءاءاوككرلار |زم اناشم دب حرمان رصد ىتمنا ىعملاو
 لا وموو دي ]ررحالاو يعل اوسوىلص | اًمرحا نإ قلل
 عسل أى ةعاونرو قادما اورارقال !حلادلسلان قانيالإب

 ةيدرعل زعل اكسر اننا ةغل |تزاحفجح احناربعهرانت
 ن ا قكاند اذهزركلا:لكلع هاوكال ا اعرلز قال ازانتعإ طف اك ٠
 بسلا ى عملا | ودارا مءا ممل اومامعا' ازناونللاد ل وفيطاو ل رثملا

 روق



 ملت ومنا نااار نا لاك كف وف دعو
 جالب عزه افندسا زمسوم يذلا مدنا غلا مالكلااماو لكشم
 . اداه ىنمو حبسا القيزوجي مذ ف يرن نسكاوبا|
 - عتااومو هعامس عانت الافق يب اسال ضاخامااداتبالا
 ىقعن اذه العو ىربرن املاريضرمون اه اراسخار وكن نملازاوجلا

 فرب برد املاو ين متسارع هدد مالك نوجا لوف
 .هنازال يلا نرد عمرا نوكدن | نايل هيلعإ دامس

 تن هدافدر اهتسانيكر تلازم دام واقي

 1 اللا هعلدأ م
 خل همر نالااع انوكي ناز اعالفال وملعب

 نيو ديويجتو سو تحبس مالسلامبلع نوم
 جال رعشنسا ال عوشنلا ىاذسدإ مالك عا دانوصو

 ("ملسلا دل هيجو همست اهةعصل | دبا عامسنا

 لوس هزعباوح ايل اراكا عامسلا انهصاصتخإ مدعلا
 ”طساوالب ةفصل لالا فوستا مالسلاإعمعملن 0
 سنوصووييواسالا ل عمبلز رميا نبال لريملا بناتك
 ْ مها نمإلا ابسالا مد هررزالملكل عاب مالسلا دلعيجبومصخ

 مالكا نا لول امرشا نفد ارسال ظ
 ىف فصحى اغن هسا دالك ؟ناكولمظملا ف
 فلومل ا 0 0
 فلوما لو عي سوالا 0 دوبل
 ن اكولعرساب سبل عاجسلا ىف ايوكىف مزاج انارامأ نم كاذ ذا
 نانالامإ صوم 8 2 ا



 اة ازال طاب مزاللاو ىاغن هسا مدلكروسلاو
 زج اشناو لف ايلازاعمالكلان يلوولط ا قلاذلعجا هذالخ
 ىلا رو لشمس قموس ناننايازع رعبا يذلا ع) هب كرعملا
 كوتلالع متازساسجلا أعم تلط يتداول فيما

 هنيعيل وال اوم ذه اقناو هاب ةنح لا سارا ظ
 رمل زللنيعو لالا بلع ذال هرعوم تونا
 ل لعانر جودا مفصلا ع عنرمثناكناواسونعم نعام هب
 97 يوم يرئلاور اعانى د نار عل :)| 0000
 ال ذاك ايالاوموسلاجلا)صئملات اياك ارم نلوم | وظملا و
 ظ يداي اعراس رلاوهشلا نفصل نمر اعل قد“
 اميدارلبلدب از ااه نسسح عالكلا كلعؤللب مظنلا نإ]سماخاد
 ءدعرضملا لازم لع اجا فال 1ْ منعيدفن, عد مرد ع عاجل
 تاولا و انلق ميلر اشمللا طعنا نكد قد صر الو ةقمفح سد مالك
 لوو ةبدوب را ومولد لامدتسالا ونتج لوا

 . كرس |ونوا 0

 "دفان وعن اقنهئاز: مقا رول ىسفمل |مالكل اريد
 وص سوكر م اوملاب مان ملام مالك ةذاضا
 اذفللاو 01 ينوأف مولا اهلا انما رع لفن ميقبقح
 . قعلاارب اعبذ اضالا عمو ثايالاوزدوسل زمئلوملا ثداحا
 كك الماش فصولا) هن اكان وىلاءذ هد قول مالكلا يانا
 | مده ماصنخال :رضنشملاقلح ا ازه دربص هوصحمل ار اسنإ ثداح مالك
 00و اكوبط

 م



 1 ىلا هن سر مالك عبئا ددالاق] درزن ذاوالصإ عيصس
 وعم دعس
 هنوكو ود امنملغن تجرد ءرفان# +0! نول ٍععمو ندب ان
 :ط قاعي | جلع هدل ىزان |سجل ارصعل 4 امو اما
 0 0 دل[ ىعلاز اجب
 فماول اعز هدد| مالك ا

 ثار ايدالواوب 0 ناطور م

 دوما ىاذب 7 حابب 3 0 هد
 ىلإ عليا !عطملل يا هلال 0/1 :

 نمر الاى لطا اما لسانا اره نإ ] صاح اد ملكنا ذلابو ألو أ
 رقاب ض صور أملا نال ظخملل فصو هذ| كرجرما/ىيعملاٌثبِح
 عل ومنح نامل اهب اكازهو ظاملل امك ف صوب اك امل او
 كلتف ةدارالاب ةلرحا رسما بس جازم ا لارتعإاماد ناّمالاو
 تاكزموللناق ىلوال افالعام حرملا ]صخال ةيزاجب ةايخ

 ةامجلار| ملششناو ه انااا ايوا و |ؤاكياهاميجاف امم 1
 صعل تمذو ناميااو للا فزاعرول نطاجإرملا لادتعإ ف دعا
 2 اننسرئسلارجت العلل اف امو فق اوملا بحاّصوممو نّقمعملا
 ىلاءانضترانإ امءاطل اوديسل عزت ذ ام لع ارئالا هتامه هباتن قف
 تافنسإ دا يدب اني اشملوف ىلا نا
 مالكا نإ جرعشار| نسكلا ولا خس |حرصروم م 0
 3 أرد يدظفللا]) امى وم سلول
 دام خالفظمللا ارابوماعزل امم تما



 هناردعاقلإ ازهوجاعا نيعلا نب أم ق مام ميلا يمناياولا
 شام ل داعس ف نذا ال هن رده وينال اًمانيجؤعملا يا هد داإ اذ ظ
 قيلاةرصو قمل ذا ةافامالف اي نكن اكاداو هن 7
 مالععم فلزتملا ملا نولي نا | نولرن | مس و
 ا ون اما جاو ت افيمل ارب اسك ناذد موني
 يلا ا والم اهنتي قاض اب هلو مسارب اهب امامسرحإ نيقالطا نعمل نا رمركلتلاو ككذل اكتم
 ني دامو امو هد قرصمف ظملل | ةلداقس ىلائباءفالطالا
 ميبسسملا نوصل ازوكتف باكل ئالطإلا غمس خالك رودذ

 دواسر 0 : ىلب ان مهارجلوو نإزنلا نا جاشملا يا مدجإمو ىيعملاو ملغ

 2 ا 58
 ١3 ا يي دشن ىلإ جانيالاعا: ع
 عتضوامساملاب طولت زجدالاميلوسل ظمل نم نيسلاب الط
 ل نداكونو هناا دهامواعمامكظنلتلا

 ود ظملل اوعع]ب عملا رح ل اعف ملت
 سفن ىإ نادال |ترثومىسااث داكو) اعف ناكاوس
 ظرف عافلا طئملاك اخ اخار سنس بانل اعظمللا

0 



 اا زا ازا تر رهيانماظساككذ

 8 هدطرملتل ]دو طفاح اب هسانجل اكو سفن

 منعت نوكيالم برن لاطزكب اذا نالزال/ ومعمل اي ءازجإل/ نم
 كارب افك دل | ل صعام ا اخ اوم بنزل اورماظ ونمو زحان'الو
 مرعل كلك ل وكذأهاو هذرذ ىاةإزغل أو ىشنلاب 4 :افلاطمللا|

 يدلي دةعفدظولتل ا اعمزعو ناسلل عزم: /ةعاج

 00 وربح تكس لإ مم

 وم قارلااذدهو - 0 ب6 0
 انجال اشرئ نولي ةازعلا هطساوبو ندا ظملنل اى) ةانذل اد

 رداكملاغن 0

 ظ 0010 دل بز هع رثالف

00 

 تينا لاو هناعس محايزحا مرعل ار كلون
 جب مالك صاخ زم اتلط لا 2 جو هناا
 ثوب نيل تلازم نيحانملازعزل انما لضدتنااوتملا انهمالع
 مالكا انه عا وممو فانسرسل وهب مرقلو مقاوم تافصل |

 /ونولكذ عمو نشل ب اعاذ |دوجوم اظل ] عع نمي نكل نيج
 00 ب ا
 نةينل اهنا فورا معد ىاابممد دوحوطرتملا ظفلتل نوب

 0 فلوماو هياضتناد
 وضد انروشاذ) مف أما مالكلا ذهن (ىعملاو طسلل/ لس



 الا ا ل0-059:37:2ي بتهديد 5 9

 .:قوطنس فو جزعنلولا ارجل فيري لا ابا فاطمل احبكم
 او ال اوس لشن مالكل مأ انيزم|ةعس ”|ه خا لنكو + موفسو| غلو ]
 ا ةانسفلات ناجل ظوعلملا ف فورطاروصر ار وصرولالا نامل زم جعم
 طيش ديل لاَ يفرهسلرم 5-0-8 0

 دس واطول ترانس 2-0 0

 امي اق لقسلا نورس ققتملا |ذهريلا تهذاًمْنإ[تصاخ اور ضمد
 ىف :ال ةرق اهتم فورجوم فلوماو جالا تربع ىلإ ئانب
 طع ار هاشم يمل غغس النكد ده اسيل اعمسا اقرال لفعس

 ”رىرسارو فقاوملا جسوم للاقوإ ذه مانركذ ىرل |محول |
 ةيملأطلا ماكحالالا كان فاوملا حالا بمذام يا هناو
 توصلاو ندرك طل ناوهكاو قمنا مل طارعاودولا بوما
 اش ريو ملا حولا اعدت ]عب ًاماةنمرلافوارشم اقوا
 هرلجلابوىلاهت بدات ادن فو درملاو نومملا مايمليخس جولتلاو
 كا داش عامل وتبلا وعل يعمل اوميو ننولتل ا لكشم كلا
 راكالاهقملكلا 0 ول انردعم مب ىذلا
 ضو وبوتتملاو ابالاو اننالاعتت ها 4 از>الاو ثارخالا 7

 انه



 00 ص577 ظ

درا وعم بف أ حاف مودعلل يع مرعلا داوعملال وجولا4
 

 جارحأل زا ادوجوم نير لنا دج كام ءدحوادوجوأب |

 ش الملا مط اهيل ىلا عنيد العض لمتنا جارحاللارسسوم اك: 7

 هلن 00 اخملاغيرد |يعزقنلاو لملا ةلد|فافثاو
 ظ ينك !!انمئالطا /!ءاومطاقف

 ا االطا عاٌماو شمل انونسل هناس قداس |اكسمل 5
 0 ا را

 ا هبامع أو

 هذ 7 01 اما ادساجل ابا عايتدعا اوزتا#
 مدارر نداوخامايد عشتمو 00غ :ةدسرف
 كلنا اشلا هجولا :يسجاكل طعدرل ف هريزفت رسام ىل اغن

 ىل الا داس ىلزال |ىسمل اولاد مالك هس وعملا م مل انمرطو

 مهول فل اخ أو وللا دوجول فكر اا نكي لول درومملاكرنا
 ظمل يف ققحلارعلورعلاوالاحوموملاهن مالك الك |
 ”داقلاو | ئسم امد قل اذا ىا لوال راس عايز احنا ثلاخأا
 بيس عزيزولا ناراشعارداقل ايبراو لاخلا قلطاف ىلذ الع
 ركئادر عزم اجلا لال ورسلاوادوكرملا اكل اها دئاللاف قنا
 تالهازاخ' . ول د | ةعرتم اطوممو هيهستفل ل طا مزاللاو مفي |
 ئالطاز اك قلخلا عر ران (ىحم راجل |لسسلعيل اهي لع ئل انك ١
 ضاوللا زم امنعرعملا ىنملا لذ دىلع يا. ىلع هتاعسوهررقب الك

 مناع

 ٌْ ارره ئالطإلا | دهر احول .ناوعملاو عاش ةرالا ف وهناعس لع
 .٠ نئل اناتشتلانسرابتعالا دهس هدنصسا وع



 ردم روج درسا جريس يووم جتا. ل ص سوح ا سس بسسس هل مم سم

 010212101001077 اوبال لكك

 قااذل وؤاحلا افددل ذنبصوصحا لد ىلا هن هل نفل ا صاعالا اهزخام
 لفن هد داعناالع تلا انتمناسارمثولبالثا 10 ظ

 - فشويرل 200 غمر وكما ئالطالل عوسملاذ ا
 0 هن حنو اكان

 ظ 0-0 ا
 9 ع يتمم :لاكمالل ايل سلشسلا ىاوسو
 مي ١ اطان رق ]ملشلا مرلشسمللا نور جصرك ندع
 0 هجولالا مزعل صحو وملاعلا نوكت
 دوجووؤسيشملامال لسا ةرهزص ملام نيوكتا ثورح
 عم ملوش مراللا نالطمجلاراشاو لاك نيوكملانودسلاعن ١
 3 :رورملا.هنوكت ملت هترهايسور هادم ملاعلاملا هنا
 . تاما نركذاكرلملانوكت رعلم | فؤماوحإ عزاللاف ثداحا,
 دسجتر انودبيإ موربهدورح ذو

 " ثلرفلدو زذرعو لذا ثا ثارمال او 211111111
 ن ورب ثداحلا دوجو:ل ملي |ممق وثرهم ارعوعسارؤت

 ل رسما هدوج و ليلدلاطب ب ىلإعت عباصلا]بطقن ثرحلا
 داكا حاحا عم ايمو هناي يسن اى اعلا تورك ميلع

 كاقيالو جرمثو دب نكمل فطرصا حجر انشس| ةرونم رعى
 مزلب يحول وه نبوُلرنال هديعو من نر نيوكتلا ثودحز اج
 ذود نال. هسعومدوجوم هذا دوجولاو لاقياك سلسل
 - نان 58 اعطتف مس ملدا ن نيون كوري سوك ث تورح

 نودد

0 

 وحول



 ساسة !تورح]طباذا

 ارم مب هيي د ١
 رجعو روس جويس ودل الم

 ثول نارسلزغملا ةيلزم قالعل ]درر وب اننلا بنوتك
 اوه اكئاتداح هوكتلان ايا يب اف 2

 ظ 0 0
 مسار وك: لاسا يرن اخس[ انخالو قل اهلا وم نوككاو
 نيو ىلاهندل ةفصْبوكتل نا زموزمماف اميداو هسنبب اقلاخ
 ىلع هيلادلا:.ل >الا هزيم وسمو عريب ىتسل ارفض مايإث لاحملا
 دإ ةدوجوم مرور وح: ؤصرد وتل نإ ع نيوك امملُز |

 امعاف ةريقلاو اكدوجول|ال |ثومحلاو| 0
 عة جرس امال داما رهن اندوجوم نأ دام
 نِمنوئزكل اواممزمف عزانو نول زن وجو لاير
 نب وكنلايإ هن |ىفع ةدديزشاملا زود ععاشالا نيلكتملا
 يلفؤلا نإماسعإلاو م د 0 تافصلاو تافاضإلاوم
 هعمو جكس مداصلا نوكزتم جاخناواهؤتعاقلا

 اننلابإ وكرم انل | دوبعمو لكتب هرعبد يلكعمى ا ضش

 اكان و ةبراسعالات انصل از مل( دوكداسولك ىف ألعممو
 لصاحلاو لمعلا تاؤصزم كلذ وعو فقيل ظباقوشزلازواغو
 وه باهت ممم اق هدوجوم موص سل [له فانت اي كز ال ان

 هئامالاو قيززالاو لمفلابقيلذكلا|| ودم ىبزال | ]صاح ا ي)
 تاكزجلاو نقمفؤمل اورد الل وماشا انما اودي حلا
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 كنور 3

 د ينكو هب انما ربعه اق طرح 1

 ةزابعومو لغه نافصرمونم داجيالاب ْ

 نيوكداوهمارللاكو تولين )اماه دؤكو كالضالاوهبارعملاو ٠
 امهيلراوامهدوجو طع اناا عفو ناددد | ةدارالاو مف وسو | ٠

 ةريزاول | ئوس يرد هص قيل ارم يا هنوكطع] بل داكو
 .٠ ديم وبا املا ةيا مدلل نيحلاصلا ةدارالا 9
 تونب اعز وزفو يظفلا] كدل ميلك هامالا اسئل هرغزمرعد
 - لعل وامزكف كل ذالا هذارالاو يزن ىوعمالورولؤملا ادبملا
 ةبوسمت انكم انإ) رهزع درو امل وريلفتوةيِلمع ةيورم عيوم ذل اوم ناش | كا دجوالف امتيلعال بادن اك )ربما تو
 راسارعصخمو جمزمودامذإ وبما ضنالف ةرزفلاولإةيسسلاب
 ناؤملومدل اوسلاب ةرعشسملا اهلابآمرصمرت دزعباوح اجلا
 دوام او |ممرعو قلاب ن ولملادوجوملإ امم تناكذ ]9 غيزفلا
 ةرزعلا نكلزخملا لعنه طدحا ةةنفنألفاوسلا لعن كملاوم يذلا
 جو نولملانمزيبب اجلا دج صب صخب ايلا ةدار الاءامضن|عم

 دارقال ادع يزل هيرب لت -
 :هضفاعم هدارالاو زعل اودد|دبملا ناب انلق اما ورفذ مدر, وح
 َفاَعملاننوكتل] اماو ةدارالاووررفلا الا اهل وعما ئيلزالا نيولتلا

 .هدارالاو ةمزؤل ولعل
 ”ومم اى علل نص نيوكذل !ثوارع3 ولراقل ا ) رس امل هنكملاب
 اب ةيطاكلا تهزموم أكدوجولا قدم ئصو) ٌةءاسالا بص زم
 نوكلازو ريمومقنال اك ععلاب نوككاروردرومتنبالنربولتلا يا
 اميراذ نيوكتلا ن اكول بورمملا نود دروب ا/مناف تضلاك

 ى| وهو اًهووجو ما لسا ةرورم تان وللا مزئ ممزهؤمردرل
 اممورع عطتلل لاح نال ]طاب تانوكملامدفوماذلا مزالل



 5 انا هذورح كبف نيرا عود ااه قيساموع

 قلالاعا لاا راما للي يوان همر
 :تقاولؤب تانوكلل ولب حلال | فال ةذوحوملا تانكمل اوم
 قو كتداياو لا سيال اننالامعل اعلا ي|ةروحو

 هل (رُساالف ازا ابإ دمملاوف 0
 ني وكنا يجؤلاهنسسملل ارسم نبلز) مص نال هانم نرالك هنو
 نيب وكرلاؤلغن ىاقلطنلاتورع ب داحنوكملاو هسا ممل
 حىسل اك رعلا ن اهصلازم اهدرعو عرزفلاو لعل اكاذهد
 .انهلار تالا منا نع ”مزبالئلا ةذارالاوصملاو

 3 :امملاوت :|روروم او ةذداحلاتامولعلزماتءاقلعتم ءزذ 1

 دسرؤملا تاصلا ياانائؤل هنن ولت هن داحانياه لل درعا ْ

 ْْث و رجزم مزال تاتلغممل ثوره ءثداحئوكرملا يال

 دكدكن اكاذإو قلغملا نورد تائلغتلل عانتشا ةرهرص قلل
 فان وكلاب ئلغ و ميرو عصب ولنلا | نكف تافصلا نه
 . هلا دعو اسمزف نيوكسلا نفذت ,مزم الو ام ووح ملي 90
 اما ل قيام يفع تانوكملا فوود عم بوكا مذ 20

 2 )ا ماعلا دوجو نإ ةصنتلا ف رولز مومام طع بولطملا انع
 ذؤمه مرل ذسونملا :د اهصرم د غصو |ىللاغس|ت اب

 وكس عناصلا] طعن هيمي وكرملاقاقنل امدع
 7 اداوب اع ومتاغمز ماش سدوم تلقت اهلل اْعَدْاَص
 || اداومولا ثداوحلاا ننس اض امولو لل دال لدارلاب
 ومواطن قطا ولأ ناصلا نعاهدوجو

 7 707--بمب بح كج -



 اقمار عطم اعطف لاح كرولا انعيسالاوزطعنلا ملكى ا
 كلذ م لإ اماق هتفصنو) ىلاغت هناذد هدوجحوولمتْر او
 م و هدول قلب امم هذة مصلاو|تاذل/زم ىرقل انؤلقنلا

 0 لك ةمسرئلنا ةعصلاو |ةبملاعلات إ دل اوهو ل رم ادد
 ويل دوا املانإل موكل راسل رد 000

7 : 
 0 ولا هزف ىرومو نب وزتلا قسنوحاب ممؤق هما لس صرف و 7 صفر 0

 هدو هداك 00 372 10 ظ

 ” دع ا 0 2( ظ

 و آذآ
 ا م 00 2 مهو سرا

 امو لهو وياعفاساريزتتلانوكءجوو نه ملاملا عزف سي 7 0 ا 0 ىل

 ءرفل اب هدوح لعد اممزدككذ .هزلت دانا تسل ع 0
 هباوجو رد يلبي عم املج جويا بر لال 2 1

 وا هزولمدوجو ادن ؤااززايامام وقلما ورح يو وع 10 يساوي غلا هواعمملا ظ 0 جا
 يذلا ةالوجو لتنال امى زئلا ذا نولملا ثودعيا ذو رع]وف 000 00 0

 تأماوامزفنوكالف وب 3 اوهىذل]ىلادؤلغس هدوجود املا و

 انراحزوكرؤمد نوكملاروجوٌواَعيرَف ور علاب ادد هدوجوئلهننام 0 25
 ىتعبنمرك و يزلا | زمن الرماظر ظن لاقي يذلا انه بيز ىف
 اند اوهدعزلا تاذلاب ىرتفل|وعمومامإ تداخل او زلكل ١
 : نازلاب نداك لوعم و وت | ذنمومماماو نم هدوحول قلم اذا

 ظ امام مرعلاباقوبسمو] ايلداز اكإوس ةرصنه د ,وجوولفتملاوهذا

 لوس ظ .:



 تا نالت راك زب رج ننلك نافذ كالا هذ ودحو

 دال لكما وم عاطاو نم اجيال اسنللا وزن عمشل وامتم هدوجونألا
 نبرلعدرعلاب اقونتسن هدوجو نولي يامد رب هدوجول امه أسعم
 الاد ىسكس كرغلاو اس او كا ذل كون نم ]صغر لع

 "رج ةوا غدر 2 رعل اناقويسم هدوجود ولبال اًمويوتب ارابر ثداحا ظ

 | ردي 0 ودحاكا ثوره هول لسنا 'رتحلاب نوكملادوحو ىا

 . مالكا لو كازل | ثورخأر د 4 مزلشا ناورموعلاب يدع للومو ىعملا
 ْش هدوح قر امعلاجلا جاع ىتداد ولد نار او كد نكن اكامناو مك"

 ماوربعأ .ما ورب ىتلاكرلذ اب ادب اجل ايرعل نزعها ,نعإ هيك :
 0 ابد مينداعر توك هئلعماورب لواعملاماود كسورهرلا 7
 نوك دام رأ وخ ثداوكلا لولا قلعلاد مل سسالف ا

 نمسالفلا بلا تهذ هوي عام م لق كب ١

 كك هركاب هرعت راحل انكملاوم ِن كاملا

 سوسلاو و ب
 كودرات>لابىلاغت عن ذاممل ارعملاعلا او ميصانشنبا ذا دانك !

 ماعلا فورد ع يقؤالانأوا ءسالمل اميكد يودي

 ب 5 9 ولكإوا هدوحو قلع ل زل ناكمرعلابيةوبسللاىهعد
 قافملا ال ىلع ائعملايز ىلا تود كا هذ ودكالوذى ان هدد |

 خلاغن د علراّصن اكاذا ماعلا ال ثورحلاب ف ضن ]ب درجيرع سبح
 منسف ب اوان !اياهويسمن اكرابخالاب
 ن ىكملاثو دحند وكل اوم يذلا م اديس كمل ازمجم كلن
 1 تكونا سايل وموت مهل ولفا# اماو



 منك مرو رصنو ملاعل منتي نولي قر 635 نب لوس الفل اهارلا مدؤكو ىلع

 ظ 0-20- ونزل نإ املا ثودحنالو باجل بلان
 ادا تا ال أعلل

 نبل افلا كرس نوكملا تو رو كسملا نا )صاخلاو رفعنا
 , 0 نا |ذاال اىتالكل انعم, تودحلإ ماد وجولاولن دعسزلب
 ل رنجزمئوعب اندهجزمو قاذلا ثورولاب ل ؤملالطبو ندا يوسام

 صسسلانالاغب تايلاامييوبب مهسالفل زعل وفل ايسر ىنلا
 منب «وكنودو هلو اعلا اوحارم جك عفصم اوجصنن ىا

 ازيحالاضعمرف رمز دلال ناسا هيازجار مذ لكم لاش
 روع نك /ناو ىاال او :عسالفلا م.م نوغارل اوم اعل !اوحا ىا

 . ةعسالفلاو| م هجولاونمعئاولارثرل وماعاد مهلعدرلالا ةراشا
0 

 ىيملاب 00 نازل امدوبو قا يخل جم محلا

 ”ومو سعل اباممف عرملا ارجلاكلتا انك موعيؤعمالر وكل
 الف اهانإ ىلاغن سارتوكب لوتس اهدوجو نول اذ اداو ىلاغن بحاولا

 سوكرملا درلا دل ون لرب انلو معو رام وكر رنا نوكيا تزل
 ريعودوجولا جارحال اانر كوكل اوعمزال

 كثب 7 د ا رام[ صاحلاو بال دجال

 مدارلد يحن وُ دوجو وزب نس وكذل ا دوجقنوبظنب اهدار اكان
 برولا ل ارو ثوكملاعمىإهعمنتوكبل اىا مارو ناد مرو همز ةنم
 برجل نافامهحب نعمل قزملل نورد رجوتال ث جب مل عم

 يرسل لق قباب ىسسسوو ويدوم امل م ظ

 _براضلا ام تقي اطملامبلا فاض نزنلا نيداضملا

 بوروملاو



 ْ د وجولا :نمكياةبْئشحيءص نطل نكسلنيولتل اوجوزذم او

 000 ومو]منلاب نيوكتلا ىجلا :فاضالا ايم سزمت اكتعصلا له يا ىد
 1 كووبؤلا ةفاضالازيعالول انزعا/لمتلابدوجولاجلا مودغملا جا
 ١ ظ :فاصالا رع ياام رع هيفيقحلا وصلا ىاتن أكولامي) حضولا

 بس دعب ديالا ةرامع ف فدان اعل متلابنئولّتلاى ديلا
 اممم لوقلاز اكل اهمفرزئام لع مدو] مئالخ ن اكن او ككذومماططلا
 اكييقنو ةرب اكمهدوجوو نوما قمن نول مئلابزدولتل:هصىا
 حمبالف نعفربلابكياثلاكروطللار اكن اوعيوزضلاب هنو لعاب

 تاقتحال ةفاضالا ل وكرم يلعدرن محق دنب اطمتالورل دا هيلوطلا ٠
 نيب فئزنلا هلصاخامكل زعباوجلا لايام نيفاضملانودس

 ظ لع نو عيرملان املوه نم نوكزملا شيلا مب ملاوزيولتلا ٠
 ظ لملم و مفاضم دحا ىدلا لوعتملاببرصل ايا تلعن دنالم اقنلا
 ؤ كوععملادوجفنم بوضملاولا يا معلا برطلا لا يامال الوضؤو
 ظ صلع بورمم ا دوجو رح ا تول دا برصل عم يا دعم تورم اوم
 لوعنمومحجرم منحك و دبالب الصرع ال برثعلا ىاومهرغن :٠
 ظ زاد للاب نيوُتاوم ىلا هناكس يرابل ازمه ذالغ |ذهو
 ش هن الل عتلالل ذ ياش لاعن مىوضوم ماودبوجول ماوولا بجإو
 ظ رحات رمد رلدالو وكمل اوم ىذلا لوعتملا وجو ٍتفو ىلا ضرعن سبل
 ظ كد ذب عقدي اءاد الزر عب سل ذاك هسا دشن دلع هلوننم
 ا - لساطومن وك تجرم نسل ب و مممادوحو برهلا اضف | نا امل

 ْ . مل تحالف ةسسسلو ةفاضاو (ن نغم الخف دوك ثيجرم لس هوان:
 وا اضء دوكزعلشملا مف عم مخود ان روكالو هلوععم قفكتو رب
 ةتترجلا رحم تناول هل حنإ» رفالد او اثداحإل
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 لقناملانالخ يري ئاملا وبان نع ططلاب توكل ادع ننوكتلا ياواد
 نال رجوي ذكرسلو نوكملاومنيولدلا نازم ةرعا عم نت
 :قردملا عم هرم) اكينلمعلا ورمل اب نارعا ميل ومعمل ار داعي ملا
 نصو لكل نابطزاىازفورمعبالام دكذوكو ل وكامل عمال و
 لت زب امل طعكوامل امدتسال مصنالعل تل فال زلزال نوال
 لهشل يومن نئولنلاو فراكك ولم او هيلز همس اال نولملارعننوكتل ١
 سعرا نعمل نزعل نا تهاوهللو لعكس الزنا امل نولملارباغبال
 دو[ لعو مار |موكرملا] ا/رتسالاو مكرابعمل دش أ/ملنسم ظوحم
 اعدل نيوكلل ا دودو وم من امل خلا دا مهلاوم نيولثلا ناب لاقل الع
 نولي نإ ل وم مرل ن وكاس ن اكول ندوكَذلا ىاءنالو |ربملاوم
 ١ زهلعنيولتل اا دا ةربو د دولملاوا هسفسب اقولك ان وكم دوكملا
 وكت نا نوكملا وان وكملاربعجا مندعومهكذلا نولتلاب نوكترسووللا
 اع هسقنبانوكمن وكي ازيمن نيوكلا يعن[ ضواداتن يوكل
 فاسج هد وحوزال و رعزعمد وحق ف اممعنسم) أكديستسان وكن اكاذا
 . اميرذا ده عنوكللا نوكرد اند ا نوكيال كل نكن اكاموهسفبزم
 منفى وهو هسئسنوكت ةرورم خداصل ا زعهدوجو قايبعسم
 / وه ندولتلا ناب لوفلازمزي دمزاللا عداصلارعموامغتساو نولملا
 توكيذا اضبارل م مزل لاي هموزلف غرورصلاب ف اً نولملا
 تموفاقلاخاعا هذي وس اشلطم ملاعب العن ساكس قلاع
 مف ومماما هن وكت ذا ثيجزمم هدول ق لهنا هنوكاما ملاعل اوم يا
 جانا مارت وعز وكنل رع عرتمم ا هن هنالو نس مه | هذ اسد وكاماو
 امل هس تلون اهلل عا نلراق كانا يوس واتلطم
 ملس]صحملاعلاف ىإ' بهن انريع نم دى اعز هنصدحو عسر مز هيف



 كلا قلهنانو مس اعلا هنوُكت رو مملوفلذ اللا زيبوىلاغت

 داجإلا ثيجرمدب هل قلعت امن || صاح او نير ولدا ندجؤل زسالا هب
 ىلا عن هن وك بجولإل بلعر داقومو ل اعلام مزقإ هن اعسمن ول ير عنو
 هنب وكبك: جوبا. اويللاعتهل اقول لاعلان وكاو ملاعهلاقلاخ
 كوغلطمنالو كل لف اب ن وكلي ينبوكَتلا محو هابإ هداجلاو هللا مث
 ”ئصودعد اًضو يجومو اعل [دلاخ مذ اكس داير رقنلا نهيع
 كلدولطاب يافلخونهرهقتلاب صملولع ضمد مرن مالك رمد
 واقل اخدذ اعبنوكبالناءلم مال. نولملا نيعزدولتلا نا انلؤد نال
 تور] اواو نوكملانيكربولتلا نوانالن اومن |اعلا قل اه ناهس
 هس ارعبؤلا ارباب زلو تلقت كاما هساالاقل اروبا كانا
 سايفو هدا لاك ارسم قولجرسلق لاذ انكت قولت قلاذلا قدصل

 انمزوةل صنم هعخذلاوريل وول مزمفاؤا نيسايفزمذل لا
 ةلصنملا انس فيلانلا «كتناسلانو كاراقالا :لضنم مرقم
 فولو الا قرصل هددارعبؤل انلارس ب زكول انه هعبشل اف يلجماو
 ولم ىلاتلا سبق دنس ىانتش | ساشل ةمرؤس متلا نجل حك
 دليل هنااا خادم هيشإلاطا كالا

 يو عانس انوفا هنازهيزف ا نالت هيسناتزل

 لؤْلا عمدا و دوس السلا اده داوس
 . قاذرا

 000207 0704 0 7777:27:97 اوسجممب د دس عسسل سم سس سس نوم وس مج هاو سبل <

 هيرب ويروس روس يي ب



 8 ايليازلمر افالم ظ ْ

 و |

 لل ره هطساعقب اقرسإلا قلانلب نيعمالوا داوسلاو
 ىحأو ناوكملازةنيوكتل ازاي ل وتلا لع واوسلاوقلخ ا ي امهدووردرفت ماك
 70 ري طيطالاما وكب ويمما

 000 د
 د”ؤممو خاطكؤل كيبل ول

 ل 0 هانركيكزلا | رهو دوس اجلا انهد
 ايو ويع ىباتمم رلكن وكم | نيوكتل انإع
 هذ 2 8 يرهرض نا مجلمءاب عطقلاو كومو
 اي ىتما لعل ينس إن الف عزم داهمت و لمي دأب اما تيشيا ابر
 ظ جس كد نع تدافزع: للا لارا راولعاو هناهادد أني
 بارماو ثينيو ثحابمل نولاتماولماشنا لسصعلا اذاعنل
 نإ انالطم امءاظل ازعل اعلا مالك نوصي أملا عزم

 اه ملازم دحالا تسب والفنل الاه نبسدوفنو مالكل كك ذ يلع <
 نايل 0 رم نيس ارل ارعالصو
 ىدزلا ارم اع يحال ظدملا حادي ع ةرسواظ ءنمجدب :ملاوسا

 مارا بالالوان دولت سبا
 دالك مالكل لطب ثاديلع يعيب لد

 كل هذ وح | هلا

 هرمءاظنع تاتا نو 0
 ا نستلم مويملازامبدرب دوك رتبت ار

 ما هب ونملا
 نارئكموام قيوم نازل نادوجوم نام نوكملاو نيولتل !ناالد
 ان اوممملانمابش] قا ذازعافلا نا كلذب دار | اناو ةبوه

 انلطم



 م 0100 ا
 -ناوعملا ماو نيولتلاوم كل انرمادوجورغلم نور او ولك امدو
 اربالاو ةنصومصخمانذاضالاومومنم هنلشعلا ييمشل ديال
 عارتالاو قلك ازملكد د وعودأت 5 اونسولثل ايدرعوعي ىلا

 دل قمع الكر اسعل ارم مما وعملا ىا وب ككذلكيلا اسنالام

 لأفلام مرتو مقتل | شنو لعمل !نيرصعام او جاما
 هدوح انى عطاك بس نيازج عز تانزعنألا ل

 اهبيد ردا وة داضادرغلب جاخا لوعفلل ارد
 7 جاو مولبل نولملا ب ونعم هيبعدومم نبوكَتلا

 قوم نوكمازيعزن وَلا ازمات اكذلا ذعد مورا رمل ظ
 نع دوجولا نا هرشإلا مشل ازعل انناكرم اظل (زعتف مملازبشن
 جاخ ارباب وعم هقلط) ماو ماظدردل ذا جراخل اف هامل
 ساما ياابو عبو دوجولانعلفنلاعطقعم قنات هلام
 تلا ضاملا يا اعف كيوح يامل ازتعلع حان دوجولاب محلا

  ارتيغامهيزكلت لال ويتم اوزناقل (عامتحا امتنحتي ٠
 داتزجلو نت اقسم لوفملاد اوسلادهيمك ]غب داوسلال اقل

 ةيهالا) هالي زكنم نازح 0 ةنننكتا حا

 امجروجووممساملاىا:انمع اد حجرات
 لإ صاملاير انمكل اًصدوجو يو

 جادو نيف مامي وصب عم السا نرد
 دوؤحؤلان ودها ما ظخنلب !

 ظحالر ناب ىلملابو ايا
 لحد درب عتلاو اموتممن 00 وددوتؤلا



 :رنملا (تةرباغملاهنمئاذئاتاذلابنماق بلا ٠

 ص520 .ونعملاوا دوجول اريام
 ك اييلالا هدإر مالاو عززملا هايس يراني علماز ملا سولتل )نا
 لؤلؤ كا ااانعل اظن الم نيولتلاب اهمعرصب :يلز |ك جا م ويحال
 مبلل دال نسوكنل !"خوص هال واكل ردوا منلاوعورلا اناب

 ىلافن ىرانلازعاشروزدصو جاو اس اا نا وكت لإ تاسابالا ْ
 :نسقح ةوص)ب :اءولر | مورصلاو نيؤكتلا يإ تكور اييحالاب

 7 : نيهاو ةدإلا ونزول تناكاذانالا اونيوكتلابانبجرعي
 ةفلاهرعد هيمن ل وفلل صااو ىلإ هز نعام كر وزو ايبسالا وكلم
 قيععل او هيف ذل شم نايل اجامل اف قباسلا حولا اع
 د وجوب وشل ةدارالا5فواع ةعشلا تلا واخنا ايه
 اذ مرهلا املا ا هدو 7. دمعك

 ف طرخال ءصضق فلور ادوجوب مر لف
 او انبولت 2
 "كا ندب | تأ َ - و

 نمو ونوأرلا تايصومتل فالتل بسكلاال انس
 مسد و ٌءشِغهرو اض|و انممزكزإ| سوكتلا سا

 يزلارب قل |و | ذكفريرلانبوكتو وهلعذلا نا

 وو



 2011 لالضالاو بادعملاو طراتارراجل وروما انوار
 كر ولاماو اعاوبإ و ماس داكب "املا لاعفإلا تاصوصجزم
 لامن ذا ةص وكم قي اكلل دنس | ذمص

 ' هبلؤنلابدرفل املا عت ناز هاف

 3 0 ناس فورت لفل اى ددو نقش و
 .ْ و ىنجالاميكسلا5 فال ازمات واح امرنا
 2 ثحةرداعمم ةرزكلا امرولاللت ناو كلَ بلؤفلا عنب

 سيلك لولااوسب تالا, بوبساو تافسل يرن

 ا امملانه واو را تمارا مرات دحلا | عه ىلا

 ماهالاكنيرولرملا اعلاميا ةمزوتمعلابلا هر

 ةرزّلامل عوجا ناب نقدكا امر هالك كلب هعشساسو
 ريو يي ناب كاد قو كلا تانصدإ دظندن علاق كيم ٠

 .لالا كانسزمإكل عجرمدا ميسدوتفعلابلابصواناجاود»
 توكل سوبيكزلا نب الا عطل زيسلا ىلا وكما
 امحا وللا ىاومس لارا ولعن نان ولثلا يار اف لمفلاب
 ٍ ردوصن ىمسنةسوملاب قلفذنا ةتاساىعبب نوملاب ئلعيناو

 ارجل ووصول اسدددرعج ايري رد ىمسل فر لاب قلق ناو

 كلل 0دنمزكل اندلو ؤكوداس درال/ول الّصالاو لا د ال ورارعالا 5

 نم رحوصخملا امياو زال زمنيوكتل لا عجار لمثل اب سولت"
 ت افلغنلا ناييحوضك نولي اميز د املاو هيهشلا كبح

 :يعيدحمل اون مدد رح هدارال و تانولملاو الئخاب فلتعلا

 ّة دارالا نص ؟ذئاكلد فييمملا [مركه سات ازب ةمباق هيلز ا

 زعم ست لاعبي وف ةلصيت| نال اقيقكو اوبل 5



 2 دديستا ارهثب (ر خامحو نودءجول نان ولم رعب :فصلا|

 1 كلكفو لك وزعملا هس ركن وددوجوا ايرهوجلا اجر مسمي و معيلسم 7
 يمل عصلا هزم ناين ارمرب الفاوسل ااعورو فلا تان الها نس نا
 :ياوإملا اقفولعت قو نود قو قد ايجالاب ن اذوكلارعبصخمو
 نا مةفسالفلا تع داير ابنحالاو هدارالا ل عاف دناسونم
 0 ا اوس ناو رامنخالاو دارا اهلل بجوم

 هلال رم يواجلا نيسحلا عاننإ ةبرأك لات او انيع
 1و دع هداربريل مهن اعيس ون نم
 0: امالفر ]مل وفوسو ال !ملوذ منئنوراجلا لون
 2ةراح ةدارابهناكسد] نم رد] رامجادبعو ةسامجا مو
 . 0 ابومول ال صرعدوجوب لوفل مهرب

 تمر اوه العن وكب ناز .اهد هد | د3 ةنداح مددار|نازم .

 ١ء سولزملا جول لعةدارال فص ت وتبزمان )دام 1ع بلرلاو
 ىلاقن هدد ةديشملاو ةدارالا ةفض تاب ابد ئطانلا تايال /

 عمووجلاب ىإ هبوتسلاريغص مايف مور ادم
 قبلا نا[ صاحلاومنابرمأكلأ اعد ساددد
 دن أيبو اسلاقيزملاب ةدارالا ان ا
 را ومعيرالا تايالاب قسم 0
 ان داحؤ وكدا تيد اب ادا اوم و لات وذ اند حاملها

 .افضوالا هجول لعد دوجوو مالا اماظن اضماو كانلإمالاومو
 ليبلدوهاملاعاردافىلاغن معداّصروك طعاما منا اكيكصإا !

 مدورحا زكو ةرباكمزد ةراكنا وار اني | يبرم هناعسنول دع
 00 سلا الب دملاعلا يا

 دشن اص



 تطعم ومابي اذلاب ملانجويلاعثههاَص
 روم ]رعي واعملا فلك ءابشا ةرهرص م املاوا مرق زل هون
 ثول طانموزلملافنودح ثوب وسن خمورمرل «مرانذاو تالا يدل

 ةومااتغا ميا فورد تا اجوس افا ملا نو

 1 8 را داما قاسيا نسا نوروتطساولا دز

 فاضت اىهكبورلاوىارلا لامر ي) ملل م اثلا فانك !١ قعم

 0 | ياكل هحولادارملاويعلل الاذان ارلا
 اننا وع 1 .اوهوعملاةعصقاتنكالاذا

 سلا ئءاعايسملوكيذ 0 هوة عفا دفاع فاعماكويتل
 0 انلرداة رمل انت اذا انا تانن اراد قيد ياولازم ظ

 نعزل اىثرربلاةزوص تمسر|دفو نيعلا انُصعم املساك

 سبل احلاوانل اورومانيدل اهلَسُز اكناوردبلا يل اهنا اقحالم
 نيعلا ا اعارمزرطابلارمحلا كارد اكو ةيرمبلا تساهل لفن اجا
 ئافابعب فاتك ازم اكاو" |ميللطنلااخردبل اىرءفاشكانلك
 , ملاح ملاردازممملا اظن[ ثديحرديلالا ىادنلا ةسسلابانلو

 واب املا زااكلدعع يطعن نول هنا زياد ش

 عرعمبلابماثل ١ فاشكتإلا نام م انلافاشلن لا نادردإلو

 و
 رادو ب ليؤد باعد اوعمالل تسل اال اراشمل يولي اح

 0 علرتلا اهنا حمام ملحملاذ اكان كلزكناكولذا
 0 زلسملا ءامصصبشو

 ب ءالو اعطق محو الواب 216

 0 زصالا ناعم حاننم الا داع رع ل لا غب

 انتي

 --و



 امس ل ]ةملاز وكرشرولا انهدون اكمارإلصاانالعلسٌالا ٠
 !تاشاف جانا كروم :رمومرعإم ما0نوكو هسفدوإخاذا
 نلاةبورلا عانسا يا عامتم ناد أن لالرتسا ظن ىلا هب
 ةيورلا عانس نايبعان ايلا دلل با يل عبزصالافالخوم
 ردرفت و ىمس حلاو ل دعامهرحا ؛لدال رمنامجو) نو رلا نأكمإ إعمل جلاودنسلالماىإ قخالدا] دسار و ناغبلاب
 .ةماقلا نايا بورب كوعطاق نال علا ومو لال  هجولا
 7 كونانإ ةزيورص ري 0 لا

 ظ ونضرملاو وطلا ثيجرمام هدو برعمل
 ابامئافاضرعنيلكتمارنعلوطل ارسل ذا ةدرف ماوجوم لا السم 1و سارا دمرمللا اده
 اضولا |نكو صوصحت ت مجزم :نلثوملارهاوجلا هكر ةرابعو ممل
 .”اشنازل ماو رهوجاضو منولوب زن لعل ودل ماقول هنالاولاق
 ارمعلا اف هر كادوا لاحتوموزحاجزم اجر ميول ورم
 8 1 ناتو انو علوم زول طم لاكاضرا ومو ن لع
 9 06 ا ظ 0 امفرسان | ةروزرص ضار عالا ةيورب نوعطاق رهوخ ا
 الب 6 سرر هاير ص|رءاناو نابي ايجابا نم]كي ولو

 ' 0 مارب دعس وجبج يول
 ْ نال ناموا ثور اول دوجولا نوايا اس ام« ةورلا

 صارغنال و نامعلالا نيمشلانيبزلرتملاومةثالئلاروهلا هر

 اذا



 "هر ابعةوزحلاو ةمولرملارومالادحاهلعلا :ن|نيغنم
 (”رعل وسم هنا ىلا ارظنل ايدوجول اونو مدعل عي دوجولا نع

 د :وجواعاهرعلاوووجول | ذزءوزرممرعرع ةدابغن اجماباو
 كوكبنا دالي لعل !يريوعل ل |خومال دو همرعونآملا

 دالف علام ضسالم تاسا ةفضون اننل اذاءلع ملعدرعلا | ظ

 00 او دوجولانم بلعانال وديا هرياظو معد لغتلل ناكنالا
 واط سلا كذك وكب لاا موتى
 ولد مورعملا هيسصتبن اكمإلا [هجباوزلعبزح روكي ل ضنالا
 1111 هرعم ا ثور ةككمزل هب

دوول دعوا - عوف تجرم دا
 مد ة

 ْه ره اخف يزيل 5 عجب كابل ابنا جوجو

 ملعلاوصروجول ار |نينن وذو لع عمود !يرااماو

 :لعلاق محلا عربون لاوسرع ف اوم اى ءاراشاو ةيورلا عمل
 7 ا تانباوتا اواو دعب مقبل
0 0 7 

 26 معمل اهرئاضعو ل
 امال اغنمتاولاطاوجرم كن وكت وتياعما اول اذود ]

 0ك بر ومع عماعن نيوز مف ف ةنوزلا ىف
 : كج نم بج حي حيج دمدعلصالا ل

 ظ ص001 لاند هالثلا زعل تاو



 ,لعدد ]مازال اها بجاول اصاوجر ميسالو الطن نكم ازداوحزم ظ
 ولللائمل | لنواب ةانوملا هيورلالغنم سام يايساملعةيورلاةحد ا

 نال ا ل يمسح

1-7 

2 



 ْ 22111 راو لمولاهرندؤنسل اوس

 2 ةلعلانولي نا ولدالف عوبلابةحاوةبورلااضاضاركم
 ايدخاول اطلعت ولو بجاولا ةيورل صدم آملا ةيورد :

 هلو ممملاد >ولاكارشا يسال لتشمل ةزحاولا هلعلأ
 اا نب اوجد ناملاو بجاولا نيب كرش منعم نال
 ضال انه زع بيحا اكريشسإمان وكنا اروصتب الىتنل [سعو هب
 هلعلا تالطإ زمر داسسملاونوسبلا لعل ايامه د إملأ ن اب همام
 ةيورلاولغس قبورلا كدرلعل دارطاا كهل فرت اتلاومو
 كرتموناانلف ىذل ىتلاراوعب ّنورلا ياام ]د افلا ٌيسلاو

 ابملعْمومو ةبورلل ]داغلا لاوس ٌميورلا خول ةاييمسو

 يعلن وكيالذا اي دوحو ةبورلاقلغتسيا هن ١ لمورلىفأ ة>الو

 قلعت نلسناباب مافانث انولغسإ ةدورلالبا
 وفاناجعلاوا 4 اةريحوصحن وكب ال نكن ك دوجو ةيورلا

 ديمترماع كرداملواان اةللدوامءاصتكازماو صعلا
 2 وههرمأم بوم وعمل متاع اتنم ارردامارمبلا مساك هلسون و

 لح رصوصح ود لاك ة نمثل تود تادوجؤما
 صاوحلا ب :ايصوصخر مر دوكو هيسؤو| ةم اشو ا ةمصعو ظ

 حلا [تيور رصدوانوانصاوانعاؤنإ تايصومصحوزمارعالاو

 ى ارلمصفت عررتن فؤولذلا نب ومحل لعتم ةدحاو بورد
 درؤنالرفودب مشكلا رداع ال اورهاوج ار مجهأَم ى | .
 "وم اماويورلاولغض كل دكناكاذاو خا كلدع تركع
 ىلا نوكيا ومو جراما فق فيو امةيوهلاتلطمئتلا نول



 كرشإو ةيوولاقلشملو اوحعلا وحول أه 98 لابو جااويرمر
 اغتسل كر قام 69 انلطم تادوجوملا عبججزيبىيمملا اذهب ١
 داكو انسحب :؛ ,نادبال ةيورلاولعسن صيدا تلاو قتل ازع
 ريغ نابضوصج م هيصوصح وادامإلاوزث ورحلان وكين ١
 ظ نائسازوكين |نيشؤتمل ازبعوهكزل ارمحأ ادوجولاواصعلاوا
 هندي |دوجوملاعيجزيب قرنمو زو هناك ناو هب وها ٍةوسلاز وك

 ناقص وكف ىا ند وس وازملادوجولابعملاوم ىنعمل اذهو
 -بءاعإنبوزلاولعغس نولي نارا

 الط ال زحاعابارمقيمسمل يدع اموامسجتملاز وكونمو
 لل د نوكيو ضووأ مسج ايصوصقجرم يب جو مح هع رم

 3 3 دوكي نإ ذود تابصوصخلا ودب حشا ةيو رل
 ٍْ 000 ةئلطملاو 9
 ] دفاع

 0 ان كنا ليفدوجولال اوسلو اكس
 اًمصياو سللاوجنل كار دال ولمس نوليناععتدوجوم.نال
 دصاقملا شيف وىردن | نكمال ياش عاما ":تلطملا ةيوعملا
 اًده فص ا فاضنالاو ىؤيف ةنبسولملا تدل هقنلا اماو
 لوالا اكلسميزوو ىصمسلاومو اذ دولار درع لحل يادلا

 تاكل هسفيزم نكمل د نآب 1 ولن ىلا طنإ كرب ىسومكا
 تا دقروع اهينمالرجم | هلع ىسومزمرواصل |مملَط
 ليجزعرلطلاز اكل وعب 0يبروعاامو ماكدالابلافنددتا

 ىانالوثدملابلطلاذارك ةزضو عالمنا انوا كل 00

0 



 300 06 اكحإبازمو ا وسام لعل

0 

 ال ل الق ثيملا رو كان هب

 ا عانما

 هداكمف ةاجانملا جزم ارارقتساب ا فندايإ ىسوم ةبور ىا
 سفن نامرمإم رملاراودنسإلا ير وسو هل ىلكلاتقو
 ه ابعمن الكل ذ و: ون لمابولعملاى سل اورعداظ هن أاكماو

 كلكو هدؤلعملا تونا رلعقاعملا توين: زابحالا قيلعتلا يا

 ظ ناكما.ئفانهاءايرجزصالاف زجان اكاد ةيرح ني طرشلافاده

 رجرائنل اطمب عامعووبرخاملاعتهسانا ورم ةيورلا ظ
 ىفتنا اكمال تئئاذاو هردداقنل زمىبلعك شب ال اكاو ٠

 ضال نم دوجو ل ملول اذه لعند عادذ ءسلعن ابو علتشم |
 ناكامابو درلااللالكك الك وم) اوسزا لوال اكلسملاب قلعيبو اهاوكإ
 سولف اوس اكول جلا دليالف عانس الاب لعزع
 اع وايعانْسابنلهاج هرج يرن حلاو ورا
 ورا سنا لاضد 0 ىتومرامحا دوك قعلل ناعزال انعمد
 ومد عاسمالا ىا ىلافنهراجاب ام عام اممؤف ير ولعب

 5 عتيافلا نجح ال اوسلان اكرم السلا يلع نومي |
 هبورلاناطاراعال هوجو زمول اك 3 ول الط جاهنسأو اع
 مف عتعالو ةئلسل |لعرلاملا العا زم لع ةوروما اناوقنملا
 قلعم انا ارانب يالا وسملاب قلتم وهوا ايرتعإ د
 ١ تومزبا قلعملا نوكي ىتحنآمرمادإ دة شسنالا ومو 'دورلا ملغ

 . دعا



 اتاشمم هج وي يهيج ا 7-2 تيوسنفمم ةسيفوهوينصك وده مع / "د

 دش ل يي يي يو وش يو وبا نيرا صو بحس <

 كعانإل
 .را فس ير سيرك انصر مكاو للة لعزل:

 تاص| ءلر املك عبس جاو بو درلاومموقلعملا) اكمإ قيلعملا |دهارم ا د
 5 هناالكن ا نيرياطلا نيد وااو بار اسر هيوحو يرماط نيب وج
 ةقروزدالهرماظ بم اير نال اذالد د عسالا قل طم نودءبلع قلعم ام كذا اً طلمال ا وَّرمو همؤق]-ارمل اوسلان روما
 داكن ملخالاوسلا | بح يذلا يسوم ويوزع ءاوطالولا ضال 4 مك اباوخاولاراشاورمدال | والخ ناكذرا ىإ وب اكلإ 0

 معسعمؤرلال | انانلو ديا كدي
 رافد ناعما ودا وولوس نعاس وماولولب 50 1
 حسم ,دازحنعو ااا اللالعوودجا دز حب
 لوستاروكد اراثلو. ناو ورا عاما

 ل1 م وكسش مدش ند اف امنورلل >
 لغاروو لاوسلان ودب قدررشملال وصحف ناميالا لعاماو م

 بحأ ال ]رلعداوااميدايروا ةلينامطلل ل اوسل ازوكر لا ز اوبن
 عن !ل اول اراش او هدسا/ون اكسس نملك العإ ْن ولبن
 كال ربرازطسال ا 1011111002 هذااكن كما ضب اكمل ال هر ةسشسنالاو ملون ااا ان
 لاخلا اماو هسفد ف نامي بماامب ا :ارسأملا !نكو ةعفاولا
 ولوج عافحلا فل ا لعرشملا| !دقو نولسلاو نلوم عافحا انه
 ِ رارفلاكف ال اوءاما ءيلكؤلعملاوز>ال الدب نيرصلا| دح| عؤقوب
 ثامثاو ةبورلان اكما تن اإ نيماقمف اه ]غم ان اكالو كزتملا
 ةنخإو تقي تانلاف 59 عزدوا عوف » 9

 - عوفولا



 ظ باي ادردرئفاعاجاوتمسوأت انكزتناب عوفولا
 انسه احنأل ايد|ط او ةز>هارامل !قىلاعتم | نينموملا منور

 سموا طشش لاو نزال فاق ةبورلا ميول الاانا
 قة اند صوب وجد ياعيون اامافقوملاو)
 ىلاينيرغب ]يدي صملاءلساكن ولت امااميرمىلا هوجول | ظذذا ةرظان

 46 ود د يرسل اان دعاوناو أك ولو

 الوناور 0 ابابا جامع كد /
 ربك ل طصايزناونم) ل صالا كداداذاكناو عر ارث اوم
 نماب اكن وع هيدا تدالارعبعا و اور نييرلارم

 نات ا حرحاف اخ لا |نهاما هلناودر هن احصل ارباكا ظ

 هحدأو ير را ررعس او بره او ىل حبل اريرج ثبدجزم
 دا اكد اصسو لنفعلا رداجلا تبرج نم اكاو دحام نءاودجا
 "د روم ظفللا اًدهرغتد نمل نيم ارجثيدجزمننسلا

 تمكن باو بلاط لإ نيىلع زوبر مل رد كا ثيدحزم ظ
 كرااس صوت اثند دبر روهبد دارو برد اجو كلام نيس و
 كريو واب ندور ندا وباع او تمايهل ]رع ةرايقو



 تلوال اررصلا يفاوداكدمايأ ناونم عامجالا اماه يعتمالا ٠ ظظظظ##ش#00101 02 7
 نباصوما مار كول اخ امودرحال اف مدورلا عومو ىلع رد عمح'
 ليعمي :ارعملاململا ةدورل 0

 ا” طف 5 مكانا ىلع "لوم ع بابل د هدر

 ظ هفاسملاز لَن كثيعاشرلو يارد ازبب يامي ةياك

 دعبل ب ةيلالو ىارلازمدزل ياغي ىلا ذوكبالمورصفام
 الإ سبر ري اما عصوم رجعنا كلت تولث ناي نم

 ىااياضس ةمابلاوم جك اعمل اضان وش فود درا سيل

 تالا مو مابا ىلا طعم عامود. - كتم ]كتلع

 مخلب افملاو ةفاّسملاو محلا 3 ومس طور للاكل كلكو مفسالفل |

 هذم ىّسلوذاضن اكمل اعد اخف لاح عابطن ناو عاعشلاو
 ةسورميارللالب 5 اكل يورول ذأ ان مسور علمت | ره إعو

 ابيار ملت ةراملافلطاب هراللاو ىلا وتحئاضنق
 رك ذاع: ط ورسم ةبورل |نوكعنمىا مالا اذه يسرئهبلا
 ةدفاو هاجس ءاوفدشتسملا انعم انهملايز بلاد
 :لدافم ب تيا جودات ةويجيئاجس وكب ناكيفال



 عابطماوا يارلا قصاب زمجل اع هب عاعن اضناوإ ىارل اريبومسس»
 وهدالو رهاشلا طارشالا | ذهزحامئاف دورل فكل د ةفيسالفلا تطرشاربلو ىلا هز سا سدو يالا زبد ةفاسم توسدوا انيق
 تدور انهومدو بباهل ارم اشو ميلعسيإعلارس ايقالد تالط) نكد
 كد دز رساق ملثم قولا بور ومو دهاشل اع ىل امذ
 ,مطارشاوبياغلاف مطارشنا رهاشلاو كد طارشازم ميش ألذا
 . كرئاسر فو مزفئاملاضيا دهاشلا و طاش زب عوص اقلطم
 املاطرشس كل ذ ناكولو قافن الاب ةسب اذ امءافان اب ىلاغن هسا ديورب ةيورللا طي ءوكمدعإ اطار موي
 لارسال انهو ىاميشد اطرش نولي الو منودب ةبورلا تثبت
 نك د مطارساو نينلاخلازيبواننيب مالكلان امداد الظن
 كركد سبل اناياملاقت هتيوروررلا سا بورلا دمام
 اناباولاطر مور نارولزملاطارنشلالا رعاع مهفعب]رسسماو
 .نافرك ام نو .بئبورلامب تت ىنعم توسد ٌملاحالامؤمزوالب
 ..دورلا ]ضد عملاكر ةزتم ةؤم ماسلا فمها نارباجلا
 ةرلارن اجمناكس.سا ناكول ]بهذ اذ عرولْرملا طورت نود
 خياوم م نمل سر صملا ا ساح ىا مسساحلا نا عقاولا و يردن ||
 لبإقلازموناملا دوجولاينرل آف نال ا هناجتتر نا جول راصنالا
 رولا المع ىرننإ بك ناويا: الاو خباوملاعافنراولخافلاو
 امانا نكوءعقتم ى) قياس ل ابجانت ردع نولي ناداج
 نارلادل امير هذ اكسيزوكي نإ مرل ةساحلاةمالسو كقملا دوجوألا نورا طور وهنا احلاو نالطبلاوواظ#ةعس فس هب لوّيلا رم وكزمللاراوحلا ىإ هند او مهل منساحلاو ةييرم لايجلا ذا



 00 امئمانن درصتكل ناز كاك نل اساس ماو طا ال و

 ل/ لدا !!عةدورلا بوحوزم ركام باوخاك انلقاهارنالز وقري

 .٠ انلوص|طعزطاتومو دلعي زنسم ىلا طوجوناىلعهاسم ناف عومس"
 هرانملإلمد ابو لاعب ساحر حور اماتانلملاعبجو انردع دوو اناد

 طنارشنلا عامدارن عام >بجؤل يا بعالوبو رلانإيينتفملاغن

 ىلعاملوصج فقوتل]ضئارو طبل | 3 ناروعلب امي طورتملا

 هن منال انادكءانرس اان ْصحنولب ناز اك دوئاضباو قلخلا
 لل دز اوحم 00 انرحر احااملعو اكىكلاهرب

 ايان التلار اماه[ شلاق قعرنع ةبورل اب وجوانياسرمال ارش
 و ولن ناروك ,اماطونبو ةنهاس ادهاك و

 ”ىوقازم هيدا و اارصغار اهالاو ةؤمةدابز
 ف ولا "وغلا قانا دو هازال 3 ًاضيالا كر قيال ىلاعت لو و

 داّصالا ىف مداللا وكمل دو كرتتلا| دعب كلذ نع ب اوجلاو

 ٍَِس طتراذكاراسا الاب يعا انيدا فا غتسالل هد الا ىف
 ىفلل| اذه ةداؤإ يا مذ د اذإ لسبع

 رعوهلا بلس ةراضالاز بخ [ديالوعل ميه باسل نوع
 :كزنالراصنال اعتز ؤعملاو ىوهلا لاسر ملل و ذاب بكن |اناذ
 مع طوازلاحلاةنما تع امو هناي( عاتشحا لا
 كل نعل ةزاثو:ملكرسعلار داق اًموع وهلا املس نوكيف سل دعب
 دابعلل 000 واش لكل ال! تسس ءاوإ

 تاع فاشل ار منردم >5 الولوالازم دح اطعو

 ثدولملم | يمس جدا 2

 لالالا كرلاب تطاحا الط ننورل اومر اضنالاب كار دال
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 ل اداطفلا 10 امطاخالا خو 55 ٠

 تاي ازد اطناذ الد ولما طاكااوهمبلاب كارل ْ
 تالثلا نهرعن تاوحلاو لاقف ايرحلا )دع وروكذملا ةدوجال الضاخ

 هناك ل اوال او تافاوال رز قلاانموعاندال١ةالدنا :
 تافوالازم ىئراصأ كني الد |)انا نيام نعت قلتم
 اعجانرلارا دا ةسلاب تلال علان يمس ل وحال زعل د

 هبوولار اوجإع كم ةي١ لا ىيسلالبإع
 بالو حرمل !لصحال ةدوزملا عاصمتها نييدم ظ

 نوانألف هذا دحو فن عملا ةمرالملامجووةبورلاىا
 هيض ورلا ةلتمللا مودعملاك عانشمألا يرو مانال حرم ةفدح هن فم
 امعباننمجح رك هربالمودعملا ابلوفن ولدالذا سبور ا حلم ١

 نجلس نولملامد ملبور ىس حرفلا تثرفو ودعم ا بور كا

 فامدمسور نكينا ف نولياغا نورلاهش حرممل انإلصاخا 0
 بايك جحلاوراصنالازعيزمتلاو عمل يوتال امامنكلا 0

 ث افصلان وكزالزكل, مهبول“ اينالالحلاو
 نعذرارع من 7مم جرح /

 هدورحو يلا باوجىا دورحلاوس وجان :طاكالا جول ةنورلا ٠
 ىفعإد ةبورل اراوحاعزلسحتبالا ”لالرو نذعبلا بلا بهو اي

 : "حفل موكرامر او عايلال زمرم لذا عوتولاي انسخ
 وم ودط احا احوعمبلا تاضنا دار اصنالا هلو دنالا دهولهجعملا

 | نم زلعإلالا عم يا يملا نالو در اللالرعم هلوف عم ْ
 داضيألاب كروب ١ راضالب ارم ميول عم ىلاغت مناويزفتلا
 فاشن هانم اوعاعطف مبل اهنلاط اخ |لاءجو ىلع



 :طاحإل وانام هاف امالعسا وكادت اياملاونؤلا دورحلاب

 لاوسؤفد دراولا فايالان ا ةرعمسل مهن وا اسمو ىماننالاع

 اول اسقف اسسلاو انام م16 نرمهاسل الما دتايوع دلورلا
 هد :نعانملا ممدحاو ومجسس)ان ذرااول انك ونمو يسوم
 انتل ايركرنوا بالما اسلعلزئااول اناقل نوجرد الن يدل لاقو
 دانطالاو "اطعتسالاب نوزتم]ريكاوعاوتعو مش اواوروتسا
 رابلسإن عل اهلا اويلط ِح مهم ئالدساو كل د كنان هامأط عسا ىا
 00 وبا و قلعت ضرال اف

 اكاواستاننمال الشدو دانعو تاكد الها ىامُب

 ولادي بعاد وأ ام
 ' 00 لج 8-5 رجسولاوسلا

 مالك ا 20

 ؟”ورلان اكماييذنم الل !يلعوسوماعل اسس ةدوزلا ل اوسبزع منع
 با اردادغل ةزعضورونلو راهباضولاسموفونجنوبزالاشرلاو
 امج وبل اذا دس مجرد

 . اخ او فاسلاو ىرأت |جرحأف جارعملا :لبل سو ىارإغ هنِلَع

 ع جرحاو هر هن [سامعتتاأز مدرعو

 اكمال لع مقانذ| كل دؤمو نالت كسا نبد عولاأاوا
 مورلا اما #1 عوفولا ين نوي ناجل. ميفو

 ىلا فذ ءتيور ترلحرْوف ةعفاو زب :ذلم ىوردانل اف لاش كيور

 رس | هر ل نجردرجإ امالازعاصؤصح زل سلامتك عمانم اف

0007 
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 نسينا ووتلقلا و ل كنور ماتم عون ةيسانمل نوولا عاما

 .ةلدو ١ مالسألا محم امال محبس جرجتما# ٠
 عارم ويجزاك حرس فو ورعب ةيوشنلاو ابا
2000111 0 
 ىلاماحاو د داىاو ىحا]كل امون ورضن هناا هويفراعم اذا

 يورلازال هانا ' عازنالو ماسجالا نر اصدار عانسشب ماهرك
 ب اصدارنعو نمعلا بعل ةروم داش نع ةرابعاكحلاروهبجرنع ظ

 هرابع هؤرنعو ملا نيعلازمجراخلا عاعشلا
 بويل واعز ساوخو لاحت هلكو لاضمالاوا مامر اللة ونامل 5 28

 هل اجيرمبو ىثملاب كن انااا هت امدسيتاةساورا

 لاشالولا اوما 'نراللملا رياك ديل ”فلتتلاكلن وها 0

 امياكد اعلا اهفالقل اةىلاعن هساوامدحالة مرسم اخد
 ةيصعم]كزصا اسمو نامالاوزملك ازم بر عبو جبب
 بموردنملا ةماملاوبجاولازمش راسو 0

 ! اًملكوح ابملاو هوز

 هي اوال تناكرق ورائتخألاب نع ماسلا" ا
 0١ اتباو بعل عقلا ال خمل قالطا رعد وس اهتب ةلزتعملا
 طل قل خلافا زع ن وئْنكَيَو فلسل العن كام دنعلا بذل هيلع

 مدلعؤلا خلا ظمل قالطا/اعاشبتسا ءلامفاليجوم عرتتملاو دجوللا ٠
 ىامجلا ىلعوبإ 300 بجو يا كلدوكو

 الف دحاوتاقالطا/ازمزكل "|ىعم نإ مايل شباك ىعانشاو
 هزه لولدموماكذلا ضعملاكلذ ىا وهو نرعو قل الا نيب فرد
 كل د ىوم انناس كعروو دوجولا! هدعلارم جدلا ظافنالا

 ظ دينيا ”هللعملا عر 5اجاخلاف 3 قمع

 ملصضاب



 اناوةلاعف]صاقتت املا سسعلانولومهل طاب مراللاو قلخ

 قمل الها خحارسلا جلال ظنمل قالطإ لعمعااو ىامجلار سا
 :بلغعلا ةلوال ازم ددجوبىلايثث ساومامنا دابعلا اهمالؤلا لا نع
 تركوليبعلاز لعين لغعلا كرشفاو لوالإ هجولا ةدعمسلاو
 ةزموضيلاعفايا امِاِمْصاْفْ اماَعَدبعلاى|ن اكل هل اعف الاملاح
 . كلزك(ا ءاهيااع) نوكماك عدو مزسر اينخ)لاوةنئل ابىسلا داع نا
 هن وافصو وحوىلع]عنلا عوفو نلم ال ]مصننل انما كحوملاو الاعا

 : دايطسامب 00 زدو 5
 0 انكلعل 3 نم لمنال لاغنل اك قلل رعلعلا افتناركسسب | نىلو زعل ارعاطا كلذ
 دف عندومىلاعضومزمالثم نعل عر داصلا ىسملا ناذ هناللعب
 0 ابدا ناهد بونك ةريثد اكس عز مشب
  اهطفو طبل ماطداانضعدو ضعنلا رم عرس |ت اهرخ/للتاىإ اهبدعد
 هاو لفعل ركل قلاخلازاتيدف الاخ دنوكأط ل, زد,كاعزطد ..اةاومولزل ل بعقتلا كك ذب ىلا لعق تعرداصلا قتال لو وغلس ام

 نازوكردا هربرت انجازتعا انبهرعشتسالودطساولا هرع ةروزد ٠
, 

 سعملالاجلاا دش ل وهد تاوحلا ل اراشإمتعاهو مدلك ىز داماك ولي .
 لاب ليصفل اكذب ارع ى.ئاملازم ال وهذ ىوعتسل امععد عك

 هنكع 1 لاحمارامنخإ كك قزم سس املا لشسول ونال هدإعلا مرعوم
 ظ 00يوم هيج ب اول

 مسن ]هي صغتب ملا طع هركىبئلا روك للة لاح ساب كزلا
 هوو ىممبارم همز اننخإبا ددعل ل امف) يدل اعد ارمماخا ل صح
 . هيلا هتل اول منلاانعرم اطيل[ لظنلابومائا نايبلا اذه ذا لع
 دن انععا تاك ت]ماثاذا اما قمماظلا تانلسلاو تاكم لا
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 الاوز ناحيتي ديال يلاوشاملاها
 ومحيعصلا ق]ملادوعصوورعلا اوداردرال او عصلاف ككدراعو

 .ةنهماغلاهيدجعلا_ومالاو ةفيقرلاتائءامملباكمالاع|

 000 للذي هيل لعافلا جابمعاس كمان و ظ

 ادق 0 وعلا بان كانم كر ذوكيبانّمعال ١
 مجم يدعو امر ذ علاء يعسطلاىوعلار اكاد .
 م ةؤملا رعد لطالبات نما ةياكعمس بني

 اندمنت احمل توابل 6 سل اذزك سالو ظ

 ن د وي ا ذابانالرلك يما طا 0 ظ

 قالا هاامهل رنساىلاهوجولازم كاّتلا محول اضعالاكلت اسيلع
 هل ومل هدا الاول امامنا ىاكلد ف ةدراولارصوصنلاهمو وهو

 مدرد هرلا ازرهو مدلل عقلحو ياك ولهن امو كتل +نداو ىلاغن ظ

 مر رصملاب] متل اعملووم تردصم هينا ثالا لع -
 ريمدلادجملا مبرر صما,:لوصوماما وحر نول لع حالا
 فيشر“ مو مال الصانوكبد كول ل جاناو صول لعيب
 أنما ىلا هبويمس بهذا دن[ ريزمرلارمدع مالا نكت 0

 ريعلاو:لوصوم امن الع ابن لدوعم قلخو ىعملا و | ةيردصم
 بعز هجولا ادهولاول وهم اومو منول غزل نادوربرشلاة فودعت
 امدو [قلخساو ٍنونحنام د ددضللا افريل فداسلا لام نوتك

 ذوال !بارال العامإل ارسال زمزمرعل صحب رين لكلعو نولهش

 .كاعنالا | لوعمملاوم ىزللوهملا نالف كائلال عاما ةمءاظف
 ”ولرا علال عدا الق اذا انال عازال الجنى ىلا دابعلا اهم 5
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 العويل مهلا ايدرد ل عارتل ]ا نيورعير عدد ةقولختو ايل امن هدد
 ظ لا عرر رمل اودلا ومعدل مشل ماقملا

 دوك

  دسلاو بر ريمم :يالاؤ امزوكذعووفوم عه تالاببول طل لع
 : عوتبسابيعروصملاوعملابز عمل اومءاع |عارتل كنا م«ؤن اذان 7
 دلوصوم امنوكردر ب طلاع ساق ولكنك طعمنالانل الرشنمالا
 للان وكي ن لما هن هل اقولك مشل ان وكرم ءزلرالوز عمل يلوممملا نال
 ىبلكؤلاخ سامان ءاوف ليد ةؤراول اصوصنل ازمو كلذ كاضيا
 رد أف ثيج] مل مل ايرب هفالط|ط عرس موهلنالزلم قبلك ىا
 مؤهلا اذه كك ع يشملاو تجاول| ]وحر مرع ع ىبشبل اكمل نافيا
  سيمغلاروبا زو صسقل ايف ريعظف مرفتحلارنعماغلاةلالدو
 ن اك تيجقلخجالز قل زا ىلا غن لوم ضعمل انج فرم

 ( ىف



 ماج“ ل 0 ايناس“
 ةدابعلا امضساإلاطانم ةئاغا عنه ف تاجحتينل الا ىاامئوك

 لولو ةريكيزع اهافتن ومتعب عيناه فصتى لا فام سالى
 انذار رحل وكرزناقلاف دجلع لاي هدانا
 ديعلاو هسازبب ةيفل خل الرش اب هلونل لزاازمز ولي ملاعق ا
 لاب ف لونا نرجو نسوي تود
 را عزا يوعمو هيضولالا تلامتسب كيرششلا ت ائاوم
 كيد ناننابجا دوجولا ب وجد نع امإ نيمشث لعومو عغاملا

 نابجاوزيملاب نيلوفل ارم دوا جسسنإب اكمدوجو بوجو رب ؛

 ىمليرتم تاسابها ةدابعلاف افحساو عمو ئلظلاودؤلا ام ظ
 من افرمامسخالا ثدعل غن اولاوم امتانكم هنوككب سعب ال هفافتسا

 ال آرهاو سبه زهد از سماوي ديس امال
 كرئيلاكز جرم املي نوم زل

 ل نكي نول وك مداش اجود دهسفب
 21 ب م بلجاو
 هليل ا> قدما !ىامرافتمالانملا ردم عرف نداح امال

 اضعإلا زم تاه اناوأميلانيط:مااورلاو بأسا منع ظ
 كافئالبىلاغنساولع تالالاو باسإلا يا .ىاقلا اتبع
 ب اننمدا الا ىئاردازعن فنالف ايلف :عمُش ظاناذازفانملد
 0 يلضت ىاوعلاي نو نييلكتملاومرمهلا [روأم
 205 !ولاق يحل اهفال اول لس لسسبا عزم
 0 انهى ةلرئلارم 0-0 |



 ياللا ةلطارعشاناو ادا لا ظ
 اهاكورحلاب معلانلا و دي ا
 .راكنالاو او ليونيل ردص
 + 8 سم ماشا ارحر ىدفالا قيرطلاب
 ٍفرئلانامددعل منقل ان لرملا نينحإ اممكنسرلئملا
 ] هادم الاورو اتم لح ملاحي ةسودقلاب
 > لشعب ملا لرجومئئلا هس اثلا نودىتاملا ا هراسخاب ىثملا
 هراكيبوبو ابنخاب | روجومدل اعفإ رم ناكام غن اممحأب تسل انيال
 لاهيا لك دامعل ال امىازم :لكلاز اكول ن اباضيا وضحا ف
 ماكحايلو عبارشملاب فيلكتل | ةزعاق كلطمل ىرعل اولكانمم بارو
 ىلهتاولاو الحاد زيصعملا اع مرل اهتعاطل | اعجرم الطن د

 رهاظ زكام 7 مد ويح او:عاطل ١

 > مدل اوحرملاو ديعلارمكرتو لفعلا |تلط فيلكدلائجعمن اكثرِح
 تاكإداف تاقملاوبا وبلا ارل و رعلل فاضملا زعنل لع

 تالطو بلازعتلا مكاضإو ماهلطلا عم ادبعلان ود لان ملح
 ادلب امارلال !كلدن | نابجولا نعب اوحلاورهاظر هرآلل |
 د ايبحإلا و كشكل فن زيلب نلازيرجمل مفياظلطعمجونبامنا
 7!:ف امضملا لامهإلا يف ما ايد ابعل زاب دعب اساروالصا

 ناو املاو شغنملا ةاجزيب سيدعف ب هي علل
 ْ ماض داب راب اوبك يمي هةين نش ةياسل الها ناك
 كل اعد سا اشن | نعب اهف دع اس ع نيبو لا نيب فرطنو
 رار طانمو راش ابثولباذانا لع كلؤصؤن خدع بد 9
 ف نإ ملارانيلهشدل 0 ابو



 4 مدعو نيس رز كرس ءلاقل اخ تولت
 دن اعسوبم ْن اكلؤبر انثنالادابعلالاءدالكل احن 2 :

 الل ونافع نملك يوان ادلاولكال اورعلفلاو
 تجمل الص عاج طعلربل الرشسالا | ذلدذأم 5
 دهم ركل جي روسو هز لد جول انا داتعا هواش

 تنشلملان | الافضو هذول يعمومبوى الكروب هاف نموا 1
 اللين درنال و شح اف طلغوم وسلا ي| عددوانم قلاب
 5 : اهضلارب اك وضايسلاو داوسلل قلاكلاوبعملاغن هننا نارثوام
 فنك 71 للرب هن اكس ف رمسنالو فافثالابرداسجالا اه

 "قدر اشلإل 6 نيعلابئاشنالإ [هعبالهن ا ابعالل قلاع اج ظ
 ىو ة ل غلازم نفوس | وماعلقمجزمابعمنل انكمنينلا
 هلال ع لجني حفلا امتششف زعل املس[3 ماع

 نم: كسلمدامرو مودل لاذ ولعل أيتن يلع
 ىلاهئلودو نيل الار سخاسبا كو اشنفملا اهنملوفد ثايعمسلا

 ىرعلا عولاكل | الظا امج ذارطلا معك طلانم اخ

 سوسة كجج 0 دنع
 قلخيدؤملا رهو تقلخاماكرمل ثرالو هزنوداخالا

 0 ىاومو معطقيالو ملاددفيباليإ
 دوما م اىاامءاؤبسرو هديشموىإ اغن ملدازاب

 .لككو :روصخ ا فصلا وم مدإ ه قيعص ع ةرابع ةيم)اكلل اهالح
 00 اطخلا هز انشا خطو لوف اكل د نوكي نإ دعس الى اه

 داضقو انسصقو هنن 56 وهثداراموعماف نكومكزل !ننوكدل ١

 لطول نانا اوماكحا هدانز عم ]مخل نعوزانع اضهلاىاونيو



 د ا 7 ب 0

 , نب وُلَلاو ىلحلارع هرابعاضملا مبرد زن املارنعو امللاوحاو انءاو ديف

 خبر انرخالا دابعلال امف| نوكتن نومي هل جللو هلا فول
 اهلصاتت اع امذ هذ اب اولاق.ن اوورزهوىلاغن مد اضفمملا ةدنشسسم
 لان مدا اضف ان اكريعل المهوم يزل ازمكذ اناكولل اقبال

 ٠ث الا ىلإ هنزل دار اب املكل امفاالا انلوفؤم ةضاملاو يصعم
 رمامل: نكمل تادوجوملاعبمجاعلومتو تف هىلاعتس اةدار ١

 م
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 لكلانوكىاوموءثداراوملاعن دال كلاز |لعن ارا ةنضاق/ حرم
 نيم ةدارالاو مولا ت 2 | عرس ىل 200

 ت الف ةدارالا اماوامئو دبداجيالا عانشم الث سرع ااا ىل امن هل
 تاروجالو صصخر مربالف اوسل لعمر فل اا تانكم السد
 ىبعر انجالاو هاركلالا ناكمإ مدعل ل اعد نع اجر اخإما نولت

 ناف ىلافنءل ةهصرمصخلا روكي ن انيس ىلا هند محيج ل مئلا ٠
 دثداراباملكل اعمال تناكاذ|موكوملا مهمل وعالاكشس سا )سد
 ادوبجيؤس افل)ثولبو همل قاروبعته لوف اكل نوكرذ ىلا دن
 . عجالب ىلاغن هند اراب اعفاو قل اورذللا نالم سف,
 "عاطل اوشللادبنايإلاب قسافلاورهاكلا ياامغيلكت
 لاجمل ان هدارم عع ودوو فالوب الام فرلكت منال قشلا ل ند
 لع سافل اورف اكل اى اًهةمدار | ىلاغن ن|باوخاف انك
 ىلع جالث املعاربجالام«راينخاب اه«جفاولا قسعلا و زكا
 ىلا ناك هعللر ابسحالاو عمزملا نوب عم سلا ادزولل عن

 طانم وص ىذلا ام«راببحاب ىلا وزمكلا عؤفو اهيف
 00 ا لكلا
 ىسرمو ةافانماربب | اكتلكملارايثيخاب وهام اداملا عوفو نال كصن
 ٠ ىلاقن لعرم هزلي ا هور فيلاتاواممجل د عوفويلعلا
 نايالب اهءلع مالا هجود عمار ايبحاب اميمقسنملاو شكلا عوفوب
 كذةدار زم هرلالعل اك ابامعيلكت يالاحملا فيلكت ءءاطنرو
 لاهل ابامةلكت مىالكن ]م ومامامءرامدر ايسخاب اعف اومن وك عمامؤم
 رممكل طع نيرومجاناكإ ذا عاطل او نام اب فيلكنلا عصب امامنا
 ة داعلابوا تاذلاب لاح افيلكنوماملا عشم ان اع قسسعلاو



 : ةكيكرسسام 0 دل نإ مط نب وح
 فظن اراوج عر ونجل اودب ىرظتملا متنمناو ناتخإو سدعلا عزفت
 انعسوالا اسنشن هددانلكب يلعن ملول عفا هرتعر امكن إو فا الامب
 :عاطنسا/ا ومو ةرسملل| ةرزئل او| نايل ام ألس ىدو' لكما ةموغلا ثزئلاداريذ | امال ؤشنانال يعلو زرع دارمر لغو ابا

 نيلكل اولها ومس يماثل اناكناو هلموبممونةلوالاناكناف ض
 نمان[منوكرامدمغلا وروم ىف ئعملااءبكسوز عملا داماد
 ا دس ع يسم لاس الس هلعف
 :امدلر لامن منا اولاقم ا ىدوابعلا ةيرابتحالاهماعتجبلا
 6 «قسافنإزبوهذامارفاكل زم ذعاطو م امي اونسافلا»

 مليصعم قسافلزماكو منصر املا عكر هاكل ازمدارار |
 را امعا دل ةملاغن مس مدارا قطئافمثم ةرداصلا ْ

 ىا هداجب| ,ناكاج علاه ملت بعز عش وب اةداراذا
 من|عست سنا اوغذاضبا|ةنعمرتتلا بص هافددأ او

 نواب لرد عمم ةينسلالم| نحو ذل نلجأ شل سرنا,
 للا : ا
 . هذولا ما صم 1 راباو بسللاو بشل ايىا من

 مم كنون د عشانا اراو
 عضنو باماو اجت وكرال هداكادملا مقلخىلا

0 0 
 . ىلاغيسا ندار|ف الجاعاعفاوةيرابتخالاد امعلالاعئارمدوجولا
 للقول ان لاق ةييهعملا] اعدام ةبسمل اي] لق ةعاطل الاعفا نال

 نعسدذإ فضا ةكاوورس ارهورولسلا ىراجعزم

 نقول



 يومي لإ شم مست لذ را عاةوقلا
 مزونملا دبدعنب وليا وال/ةلثملا ةمبارحا نجيح

 00 مولد

 هدي يف ىتناكا توج ىيمرلا الش مدحا ىمرلا امل اف
 جالسا دري افي نعت لاعف نال اهل كلمف
 0 م 10ج طاب
 كل نويبرب كينوك منال ازئدو كمالسإ
 ناف هياوجوا عر د ا مالا رعفت زب لنومنمت كلعوسا
 رولا نبجم اقاىادببعسو ب | عمز وك|

 ام نالوا واوا ذادنابدمالك] ص اوم هسرل اهب ظ

 ا الو كا اوف كاش اما عمعيدم يبلع اطعالرندنسداءادحا عوقون 3

 ىلع لزم ارمي ارم ارابجا دب يدماشل [ كدر ةلجلا ١
 كلؤاونمو هدملبرل الولملايوب ىبارر سبر دابعوا تحاصل ١

 برب لامر مرفو هليشربزولا هل زن |ءليكدلاتحاصلاب ىمبزم
 هاينالل ساو نايمه نعد يقاس نيم |

 بحاصل اىا هررعو لازتعالاب ير نلا ةسارو او ايداوالتع

 ْ 59 20 !ةعارخإ عيارسالا قاشباوباذاشملا

 ايس 7 فاك اباذ انسالارابجلامبعى جال ١!ىار 3

 انها رع وزن مز اهس هبهرم ع جام
 نمزاوسمل امجروملا عدانسالا] اننانولخو انيماناركهحب

 طا 0 ١
 و اب



 ثالطب نط امى اغنرلدإ ارصرع عقاولا# وفل ؟اولعجدب
 ظ كد موا دإمز وكيايرفجلا الظيناو اعرب الفعر مار لسسالا اده
 اداربعت هليرف ىنلازاددارريعومكد لا اكلذم ا زموب
 ساق زل ناكا ذو د[ موم ىذل| علال دعوا عيب لزوم

 سل ازعمامهدو مزم نب ردالو ناميالأب رداكل دار دق ىلاعنو هناحيس ظ
 اتم طرك ىهملاو ورا كيزب :طونم طاَصِمو ملص هربرت و
 ديون اي مزيد | هكا ماع :بلافنمنا لع حاضملا وراح اى
 اكيبام ام ملادو قا مهاعإابانمناكس نال
 يردالا ىعبلم الم وكول ادجولا ل عجملاورهالامىتديلع بجيالو
 هررعدارصعب دوذع نهال لعمله نإ دارا! دادس! نإ
 مز سلا للودسسلاجا عيدولالو ىثسلاب يبعييسلا يا عماب
 لسور كولا نم لدربو لج ازعا .هانييزفا ذكو دبعل امك ١

 كافل سيم 3
 كسب او حف |واصجل اساسا
 اًسول 0
 0-0-2 :نعيل هناببر اما هولغف املير

 2 يضرعبال هنلرلا همايوانلاق ابوك وو اكممو
 ليارل لعل د ليوعنإ | لولا 00 نك نيالا
 اقالخ راجل اهدا دامعللو قحازها تهزم طع ضن مملاىلقعلا
 ةعاطش اكينإ لاعداالسس ىا اسي دابعلا يا نود انبي

 لإ تهز اىال هئيصعمل اههالاكا ثناكن| اههلعن وتئاعبو



  تارامان جاو تاور ساراس ظ
 ,نملصد "ودن اجلع ي!:انملعمد غءزقال هنافالاعت دوك الث رح ظ

 يامل” هرج اميز كلا ازيواضداع ودم اينحإ الوانُبلا
 هربرظن ولا جاينحارعيزم ةروضلاب قتانال يروضهنالطس

 هدو رب نئغكاول زم اقئرالا حدس نواس زناتلا ظ

 باتلاذو شالا نخل سابلاومل الا امج دي '
 هيي ول دئالو6 يا اهيزالاوهنو
 هأعمد ءرل البف نمسعلاىمفملكتا هاومملا
 59 امبالا و تالا دبرعلا تاتا ع
 يفباس مناوذ قجل|] اهفاراداشسا ص ال و هيضعملاوةعاطلازم
 كك سا 2 عم اهبلعرضقلا
 :ىيوبلارمءام ككؤركيلا] ]فو جو كرو لد ماصقرم لم

 مد الفلا لاط فالعادموز ابحراورصملان ورب هلؤتغالمل | :
 هربرت اوتزع ب اوجوءودب ماقزمإهد اس ادباممذ ولووشاإو
 الكا ناب ضاجاف امل يلمم لول اوت امد الاذ وكوس مالغلااطو نعل ]نمو دادسإلا عصبذا]عنرسعلل نولي نوه سن الد اسس الاكعتا

 د انيحالورضنلا)اهداسا انياو زيىمنقت قلالاعتالا
 لحس اءاو كك دى هش لال اهقالا فالك هيلا نت ىننلس] نم
 تس 0 م ما |هراولل انالطب
 :سضمارلو ليون را قدص ورمل لاعمال اع جامملاوباونلا
 مورلملاو بلا ةرتسازمر أ ابنالا جو لع ةروكرملالامتالا دانس
 فيلكتل اصونالفتمرالملا اساورابعلارعل اعفااافسا ومو لطاب
 ىعمإل نال دلاحلاب اهيلكن اكل يلع مزمل | درعربرفب ل مسل | 7



 تع تس ع ا ظ

 ناوين ا داكار معتم نسال اقرا
 تاننانوربرسلالالاخفإلا نهداسما حجل دالوزاشخال اهدورع
 ناو وقتسن نمال نعي علولعملا نلت مرلو نانئخاو هسضعاعا
 يلا هر علف تلادوممنلاواميلعر منحالاو يصل
 طولا ملاعب اعابور دوله اون اكام>ملاغن لونك يرجلاهئل اقاعذلا
 ا كا هرابتخا
 0 مدع ولأن مع ند جب مولا 00

 نم

 ين | امل جنم اللا كرك

 اىا هاو ازد اينيوعلا هامات ةرالمجا
 كانا هذا تورد !هندادوجوبانلاس ناام) نيس مل ةدارالاو
 و( ململ 1 مههاظموةدارالا انضنف | مو ص|عمل اعوفو بج نبعلا

 و بوو بوجولا عمران اونو نيردزنتلا
 عان انساوا حانسإلا عمدراشلباجبا هسدعزوكبال و فلاوةدارالاب
 أههرحا ]مهممرعو معلا رمزا الار امنشالل ىذ با يدعو
 م اطيزم نيرو حان ماو بوجولاعمدبعلا رد تون رخال الدب

 قاع ويعمزال عوبجترج ا درل لل ذرعا وحلاو .اسلفالاقسإلا

 نم دعو ادبعل لريلععلا عوقو ا رس فو ١

 هلععبالو“ مازن 10

 م نرانحاب



 ل اكشاالؤرجلا عار الخال ثنذ | ذاونييجول اف سعلا ىاهرامتخان
 . د انتحال زعلنلا عطق عمقدارال او لعل اقلعنس ايفو جل هلباماو

 نانتحايرداصلا ىراحال ا دبعلاو|رلعدنوكيم اذهلعل دفنا
 و) كلدندارالااضماودعؤفوب اولعب مص عونا اًمحاو

 لونلا| زود وركدال ثانئحابدبعلا كرت ن | اعننمتمولرملازمعلا نولي
 ديعلا|ريخاب امفاودولىار اينخا/ا فاني اعتتموابجاولمسلا نولي د

 ال ذا ىبعلار ايزخاب هعؤوو فانت ةدارالاو لعل باجي ةعوطو نال
 -ج وحلا ىف اماقس لهل ابو ابر امتحان اجيال ايعفاول )ممل ووش
 بوحول ناو عومر اينخالب عانتمالاو بوجولا اذه ةأفانم لونلا

 رايبخالاب معوقو ةدارالاولعلا اهنا هأنعمانيبجزعملا بوجويا ْ
 فاسالرماظوماكروكزملارانبحادد تيممو قع ككدو دبعلازم

 ريكي عر موتر انيشإلا ب ايوالا تاو أسم زمهؤمركذأم اضياو هل ٠
 عؤهولا جاو ااف اهههريعللر اييح ايلا هناج(ىرابل ال اعئاب
 هر ايبحاو ثداراب غفاوانياممكل نكات ةدارالاو علاولقن قوم
 دانس نال بابجالاب لع قيودصل فانم هناك. علمملارودص من
 ىلع اكسس[ ناو زل عل لا هدانشنال فانس ةذارالاجل لكملا

 كلا دلما ةاه وكتالاعسدبعلل ةيدراببحالا لاعفإلا تابت ٠
 "دحوم ديعلاع) هنوكارارانحالاب العلق دبعلازوكا عناب
 ىف قسرفو امل سم ةرارالا هدصفل ابغبر ايننخال اهل اعمال
 تاعقا|نلك دفتم ية اعز از ل اعفاء افلح لييسم
 تاوطم فر وكرم نايربل ابر دولعم لاعمال يااهد اجياد بلك
 لولوملاز الن تلمس لير رد تْيخري | /دحاول]ورقملا نا

 (مةمإك تنام اهميدحو نا ثالن ينام ان نيتلعب للعب الرحاولا ٠
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 . لسايرط وهاك ولام تناسب مون
 مولبج مل رجومربعلا ظل
 را ةعلا نع ير اينخإلا ]هملومم يزل ارحاول ارو رم ا] وحد
 داجيإلاب ةدارالاو هسرزؤم ا ة مرئلالالفسسإو .ببرالوةدداحلا ةرذملاو

 القا انا هجولا | ذم نايت دبعلا عزف نوكين وسبا دلو
 سامو لاكشالل انه هجؤنو منن انئسومالكا انه ةون
 هوي تاثرحملا عيج ولجان عطاقلا ناغربلابتنئامل نا

 ظ هذال اوديرعلا مرفلن | د سارجولاةمورضلاب كيو هدحو
 يمطملا امم اعدالاضمب وي :لحلا الخرم
 «ونداراو«نررول نولي نإ ثءودرابتخالانالا» دش الذ ا
 رقلار ا 58 !بلعلاز |مكالو ساغنرالا ةلركرحال ضاوي
 ايمورمدبعلا عزفت لعل از وكاماو يرو مل اعقالا ضع الحم
 يرالاو | ودل ابومحأما هتداراو دبعلا عمم يلم يظن مفك
 امل باوجو نينا ةدارالاو علا بصل ذذارشاتل نود

 ولا قيصملا | نيهزع ةلكشمملا عدم رمت ظ /

 » قرازخالا هعلالفمل نلاخ هناجر ل ةملاجلا قيرطلا
 لعفا/كزل بس اكدبعلا نابلوغلا اع انل ]نسم لعلالقشسالاب
 ممل اند 1 0 احدن ايس وكرسكدامويِفَعِى|منِبْوَخو

 4 هلو ع .ءلنيتلومجلارثداراو هير زك دبعلا ف مج

 4 3 ايوا رو عب
 نيترو 00 ني
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 ْ دا سيق كا هثداحلاررعل اوينفويدقلإ سايد

 ٠ فانتا تفاب دا ١

ْ 

 للا لجِرسعلإر وادؤمو قلو داع)ل اءاريحىلاعن ميت ودعم 1

 بسيسو وع 5 يناجي مبا يعاود 1

 دلو ا ١

 ٠ ظ دارس نمل دال نسا 5 |
 ا نتي هينالس عيدا ديب: هليا هداعامدلغنرس ولع

 ى قل عنمردا ضوزدملازال بعدد ودعم سيكل | ملول
 نياق اشو 0 ىا هنرزق لشي ا



 هوي هدضرورؤم قاغلاو هنردفز ف فاو بسكتهب ٠
 بسكلابياهيرداقلإ داق دال سللا ميلود و م هنرزفزك نال كات



 نتالابنياسمنيراشعاو نيدنلدكر در عاهؤلل كلت ةفاضالا ٠
 امهاذ نيفلدك ننيهعبريعل أو هسا فاضت اضاف يقاولاا
 سلم المو نمل الامن بال قبلت !ءنيعجلاغت سال منولت
 اوذو ملهى الخال مر عسا لمج اههدمل فرمتلا ف وش يك

 تيريزغاكا ةصاّصحل جول ان تلنب وعم يش درلا لم
 هتيعطااتاف «مقنل لع يره اب ديل المو مدد عم اك ذهل
 هبانلق ايؤموو ىف كرت ارم نوكيالزك اعيذلا اذه و ئتلإو

 همل اف اضيو ىلاتخر هيلو بست ير اننخالا بعل متع :
 تاتو م :نليسملا نه كي ستوكات

 رابضاقمروخاروسو من رس صمد ءلز فوقسخلانا ع
 ىلا اعد فلكل اتقن بعلا قلت م/1 امن متلك مت
 هلسضالا اانكت ناو هن وفد هب اجاف تاص| أم ا
 طم اس والا قربان اولا وان وكرال ارطضلل قار الف كابكوم
 1 وفل رعاراكشنتس ]تن ن اف ظارف اننازتعالاو طيرت رج اناو
 اصسو دلات سكن كملف مولخد ب يا

 بمر ] يالا قافخسال أمحوم بس اكلا هترعسشي
 احمق ل وليإل هناف عم 2 مس
 ا اوان حز وكباي اوانهسالو
 ! بيسك امرا ثمعلاب 0

 هذلا ضو لكك نخر اكل نه انف هدوكل وماما عن
 نوف را دنا كك ذك ماما ( لف لزاعملا تهؤموم اة نع
 قلع ىلاقن نا كلذ مرالزمو ىلخ ناكسقلاخلا| تن
 ئسلا ىاملوالا اشم قلخخا# ىلا ةن1لكت عراك صو + ايس



 نوضملهنو ء[ك ناو نوكيزاب ةدومكميا نير حانفاع
 اجيك ارذا عاناوذ: عل: ةلفقاعلا كلن ىا انبلع :لانكناو

 محبوسنل امنانأ اشم وكت انزل نكح بي عو هثعمص
 ' قيمحلل اًضاق مود قم نعلا بسكب ىدىل ال اغفال ارم

 تبفاوعو طاَصَمو -ىئشلااعف الاىا 20111

 ةملوملا زم ١ عطلاب ةششمخلا ةانبحالاقلخ اك يرجح
 عاود نسر اد انملخ ىف :لحلا زمنا اولاقرئن ىئافالالثس
 كم انوقملا زم :قولك ماوعلا ره نال :ةعفالا ناوبح ا

 وحلا! [ترعشمل ئائؤلو ثيابحلا عنه انموكنالو للا
 ناهس :لداتلاصا ارنب خشم دامو ماخوالا تزكم
 ضارعال اناكتلف ماسح لا ف انهن كا 2 خئاصلا
 نسحل النسر هاف تَساكل | ىلا ف١ |رهو للك

 ا 0 1

 مجول لعسم وكل كنق ل عا ونعوملا دور و عم

 ا 0 اع
 ١ لاو نسما نك واش [ئيملا ذورو عم هلوفو الحا

 0 هير اينخاادامعلاا] اعدام ايبوسح او نيبلتعا

 باواواسرلا فل خامل ردن قلعُرس نولب ام نسحلائ

 ريل ىف نتسحالاو يركن: مات اذه هزحالا ف لخالا و
 لآن العسل اعف الاون وكر الام روكرلازسكلا يار سب نا

 ف الع حابملالمسرشنلا اذه تاكاناو سروكرملا ب اْئىلاو
 تاونإلو حرم هب ىلغسب إب حابملانال هلال 25909095 ١
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 :عاطلل فن اثل الوُمتدجوو م ميك رف اونسا[ت انعإلو هز هدبولغنبال اك

 فضول حابماف افعال موب قلفينابامهيزكذ ارناظ حابملاو
 -اولو 2 مد قلعتب ىف حابملا ن ارطنسو لوال/ بشنل (لعزسح اب
 ام بوري يل جرشنل وف ةدابحل عي وتلك لكال اع
 د 00 ىلا كولد |نو وست سيلان رقي 2

 ملعاف ىلع ضاع |معنمكلاغن ْنوازاىاىلاهرس | درب
 ضارفالا ءم ةوارال ان دن او. سفلا جاوحال نيتك زولك

 لال مل راالا قلم ن ا انت هلا
 ءدمحال ع بانعلل 00 ادب رجالا اني

 الجان هأصوب وسبل لع بافعال ام ملم حم انوكو دزد ظ
 انيمد وكر ملعاؤ يع عب _صارتعأل اا ظ

 مسا ى درر شه انعاو ىلاغن مث اراب هنوكع م ميكر انكوممو هلع:
 هممال[واكملاهن رنخو هةبوعدل ا هتفيتح عانت الركام ىلاغن
 رم .رع يع تسيل هد هرمز ةرامعل حويإلو ىلإيعي هيث كأق
 هارب نيسحلاز امل وفي فلصملا ئدب جا مملارياسس ىحلا|

 ردرؤلاو ىخاواممو:ءْدسيملاو ةؤاؤالا نا |عيسلا نو دىلاعت ظ
 لاعفإ]كيازكلاب:,نالثلا عب نول لا ورسفل قبسزف و
 قلما ىلافترسرمال | و يحلو ىدرل ان اوان ضيبلو ايس ابعلا
 هدئلئشإلف ايم ءلاذود ةموكولمال اعدم نسحلا 1 |

 نال اكاسبإا ام ايم اكو مالا هب قلقنيال امن بحلم ظ
 :ءالوتالا و لوال مقلب نجا شنو لمس و نوال ل عرسال لع
 عردب ايو منلا تو منش |مرل | هنعملاب ليمثل عم .نوكراكا
 لعشل ا ىلع قِباّساصدوحوذ اياولاف كبح لرد اقالخ



 . لينا اذ وليل متذاحلا هروفل اة ميهح عاطتشإلا ىا دو
 نيلاواودع مك اسجل اراَشس|لعنلا عم ملوفو ىيزمدلاب قبلكم
 قلع م عر عاطتشالا ياانهإزم انهو مرصمملا بحاَص ىهسشلا
 صولاكل رد عا ملعب عرعواناكاناش ان اومحلاوف ىلاعت هسا

 ومو عاشخإزع ممداّصلا عا ةيرانخالا ناسالا فاندام
 اهدا مئارماظلا ويزاتئحإلا ل هنلل :لعموكردلاط لاك
 ينو هدايا ف هلت انالؤال اوربعلل ابوس[ مل فعل انوكل :ملع
 .. تاره راقتم :فاطلاو ةمرئولاو ةؤفلاو ئعاطتسإلانا قصننلا

 . اًمحاو انش املك اهنودبرب مكن زها لط ىفو ىناغملا

 هاما نيل اهنا نابعل)4!اهوفاضا اذا
 ىعل نجريينن نك ب يملا كاملا

 ءاشإلازم دول لش ودعاة مرن

 كراج ]سما | الط رس ةعاطتسالا ياما لع

 نمنالىطمل فالح او هدوجديف رن وع .لعلال .وكو 0

 ريادالاطرشاهوكودوجولا ف ةرذومانم| زب :لعلات كاك

 ري زؤبالعو ئعب ::لج ابو ايوسكم وكأن وك ايبا
 مهداابهلجج يح معاطنسالا 5 اظرسو ٠١ :لعافوك
 موالح
 اسم |ورضت ' نكلمعاسعل ] تب ىو /

 ومن اما ]منار ابعان |متفن شوك عنل ا .انوص ١
 ماس و رم هلو روعته هب نع

 نع ةزابعئدؤلا عيولا دوجودعل ثوكيامإ عروكدملا

 نجلس
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 لعمار وجو تامر ىلإ اهدوجورمسازاو تمرنؤت ناورهاظم ت رخأن نا

 ْ 2 نايف عوفي ناتمدو عن دوك ةالعا مزن ا ل
 0 وزن هنل الكا السكن زحام روصو اكاد

 ١ قرن وتلا اره را نينمرب وفا ظ
 ْ لانا اوز لاوزلا تع غاظنسإل ال نسا ىا لات انما دون

 زعاطتسالاوم يزل[ ضولا كو سالب ناب هك ذو اسف اش

 بيفعيس !قلجؤن هنوني وعلا ز لار واف معلا قلخل شن
 هب رزاق لسع لعن نبع طز لا ارعل ف هللا 1

 ئ اهعالل داع ' ١ ظ

- 2 -- 
 ٍ ا :

 ظ 0
 هه ووش الحشا بني أمس نيام

 . متاوفا عمو هنا لع ئيرسل 1 +الوزل ل43 خفي تولع



 ام ةفيات 2 0

 0 1 17 يس نراقالثودح

 | ذهل[ عادلا اقالاءلعفل ايعتعاطس وسيول نيعنبل

 + ارمنل الع ع ظ
 اسؤعلانمالا دج اما اهيا يريدتلا 0 ١
 ْ :نسالفلا بهزم وما ََمَح صارعال ااه نما قنس ارافاو
 ظ كرام ةيزقلا لذ فعل ا دوج: ادوخور اوك اولومب نااما ”ملارعملاو

 .: 58 م ريل يا اولاق ن اف معاند اب اولومبو | اهدوجو نان ش

 1 دارت يري كوالا ارق يمارمب لازشيا اي ادهن
 دباس نوكي ملا مولان ابلوغل اوه مضر
 ا 11

 : اوس 5 | ظ اياب لوح و

 مح نا لا لمفل روحو دا
 نسمي و نحاول دل نامزل |ةنحالصد ا ةيداشلا ملاحباف ١ء



 رولا الايمن لانا ةرزملاذا جرم عنب ججؤلاكيذ
 ”دعات اة ديون عبجو تعاشس هاو مونت

 هاتان [ة تال واه تومسب ىنعم عقلا يا انمذ

 ىلإ و دنا نص راي اخت ضارعالازاوعملا توج ي 576 د

 راصد كلذ اك|ةن اول احب مرعل امرظرل ملا مايقوم هرعدداحلا

 هعوفو امهلراهدوجوىمزسادلا الاكل ةيزتلاىا اعي] غفت ١
 لام حلاو روكزملااويس إم .عوقوا عن لولا :ملاعاوثو

 جوملا نبومادحإ ابوجو هذاا عقول قس لولا زم مالنا
 مع وف ن اوخو مضقنب لوعلا|نته رقه ع عوجرل اوا حر مرتعزم

 رح :لرئلباعدرلا 9 لاناثكا رهف و وفلل اضن (ماساَد
 لعمل لف ةعاطنس أ /ازوكت نيل اقل.ا هلع نأل كل ىو
 ةدراقمي]ةشاسولا' مدراقملا عانشساب نولولب ال ناتؤلاب

 ًِ- هول داهتدوجوز امرداحئاولمفلا توزر عسوفلا ثودح
 1 مسرمل ابلعملا دوحواوز وكنا اما اقبنا,جومالف لتد

 نولي | ببي بلا لف ]كنان نولوتبالو الواملؤالا دل انو
 نامزلادلعفل جوا ملعب ميلان ديعل انزعاق ةررثت مكتؤذو

 ةدكيراج|مئلاز اسر لع اكباَس رمزا ارنولي ناشد ا
 :وكلاحربلع ةر/رقلا تورخزامز ىفلمعلا تورعمهرثع

 نوزوعرزب اممزعلا دبالجلا طبارتملا عتيد ورتم
 ةرزرعلا ثورعن از لغملا ثودح مءرادع خ بالو ك3

 تلفن !ذاز نايس زوعرم عرزملا دوك عازل لغئاغاد
 فعاش عزا جولان نارام هن عانس | عانس قعسلا عانمماو
 نزل اب ]عض ا علم ناز وعرسالو 200 ل اي نس اقر

 نر اسدلا



 نم طرشي افندالاس ودحزامزارْس|ياىلوالا لاك مفئاسلا

 عن اًمدوجوو| هب ةرثوملا وقلق لفت اقثناوإ لمتلا طورشم
 يلا يالا لك هبال ةنيزمم ا قتلا دوعو وم

 طمازنلاءائمل ' انيودحز امر مساوو ةمداشل ازال ابك .ىلهفلا

 نامجولارمانرك امر وجي اساقَت عناوملاافنناو امعيججل و ضخو
 مسن اثلا هناا عاتشالاو ىلوالا ملاح ىف بوجولاروع ارك

 هوم يزل ارداقل !مفنخ ىبزولا عمرفلا ناعنمركذ ني عب
 وضالع:سساكلاو ىلوالا لاح اعا سلاحا ف هن افطعىدو

 هانا زسلا وسلا نكي نياشين اج هي

 مدع عنك ىلا ه1 مانفل عيرئلا وول احزم لك عسرشل '
 ردعزم عجزت الو لع و تع لل ننس لبالو امهستل ىف غسيفلا عن

 رام دل بلضلالوازمهر اجو م
 اًمممعب نإ وعل عيشو عناوملا افنناو ىلا لوصحامهبتلا
 نا ناجلا لعرساْمحَر ىرارلا امال وسو تمحذ
 ”قعو وسلا عنا ثيحزماميو عزانملا ةعاطتتسالاد در 1
 قحاف ]مهل او وجو ىرراننل !طربارش يجر نعمل وعلا
 ن اميرلايف هل ةئر اقم نلاعنم دحوم انا عاطتساإلا با اما
 هيلو انف خر نع بيج ممل نال نازل ابدل ناز وجيالو

 ىاال اوم اننلا مدلِعْرِعلولعملا فلخت عانشش| غم ورام فلختت
 يميز لشو بخ كذ عاط تذل ل

 هعضسم) ءانمال نامولاب لعفل البف زعلان وك كك
 ريل مباصحسعنلا يريئاشل انا اضاه قنزب طب رس ظ

 ممول !ن وكى عم اه هيلزالا مؤهلا ن وك عمان هيلزالا



 ا :ثداحل

٠. 

 م“

 قسوم 4 يهم انوا قمتي شاع
 ا ار ايااقن انتا انئاو كاست 2 امَنكوْنَم
 ىبملمنلا لع يزول ويس عانشاب وهلال عود عدلا
 1 رالف م نار غيب تاببل ا «رعص ارم لع

 قمع ا اقلطم سلا اقننا:تاَمرفم ا |
 9 ازسايازا قلو حاشا اقرقووت الغ يامملعرب ار
 ضصرعل مام انحو نا ةيداشلا سوما و ملاوز مدعو دوجولا

 ضولاب ضع :انناعنلا اند عند ل ذك ناكأ ذو لحوعلاب

 اعماممانف ختسمبنإ ل اذلا ةسركملاو ةفسالنل ا ةزوجرفو

  قهورهوجلاوهىزل ]ان زحالابامعوخا ىإقلا نيصرعلا يا
 دخاز اكل صرعل ابرصعلا ل اذول منال امم اةنسرن لبا اج ودم

 مالازغزعلا انا ضوزعملاو ععورمل انرهوخ اب امباق نيصرتعلا|
 ينس لو هب مانؤىسلو الح ن وكي نمل 00--

 نوذلاماضر و رهوج اباعاق خاثل انمعلاذوكبتا
 امهوحام انو هحو حلم ناعم امان عش اف فلخا رجح ال |
 ٠ تيس ااوجلاو ضول انزمعلا !ايبف ع ماقال ان

 ان و ضاوي ارهوجلانوك

 خلل
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 جامل

 تلكملا يا ءلرعصإ كيبملا اهئ 0 كتان طل زمان اهم 1 يو
 0 مل وص بول اعطت سا ىلا رقت مجازي
 : اها غوش عبو سلا اصدولتنا ا ايلاملخب

 7 مم دارملا تتسماوملاو اندست نام صنم
 نأ و تلكملا يا مي اكسارتمالس تءاررو ب 1

 :يعاطرسالاب ب فدقبب هناا امتلكماد هفاضإلا) دب م

 ١ ذب ككزإ معدل اطعايتدعإ 0 6
 عمن ناكل دلال فا اوم يزل اذالا
 تلكملا يا وم ف اقّتْس الار لكلا :لجوف لاش ثيحاجرل |
 ف باس ماس يامن ال ا تاعالاو ناسا :مالسو وذ

 ليج عسا !«ناكللا دلع اال انها
 ف الع [نهو تالال املس 0

 0 ميس سف 1 1 ىف وهز

 يلا ىنست يا لعب فرلكتملا حو عياطتسس ومب لانو هيلع
 كيو بابسااوتالال زمالسىدؤيلا قلطنسالا نه
 :يماطت سال نيلكئلال(ًءاَسْعْحَو لعل عاهد ,وحو قسم
 لل! حت وفعالة نراق معا وممكيلا لال [ىنعملاب
 > هّمالشن الروك اكاغاوب عمنا فلاب رجاعلا فلك مل كي ذ
 0 و جاتا 140
 4 ميم لامس اهجنابب اطمن وكالف بلا وصقل نع

 ميج لحامل 6 را ولود ب 7 ادديرإنأف نيصتعل ار
 5 اهتعالنإلب لعمل تولع انمم ما ىعملاب :عاطعسالا
 ةماطتسالا مدت ايديبر] نو عملا اةيهزجاعل امتلك
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 ََقَهَلاوالحاعمرلا عسنملل انهورعشملاا وره سافزتكلا
 2100 0 عفان |دهعو للحا

 يام. دنينررفل !فالئثخ ابلونل !لعو :نيمعم اولا زئعاطرل
 نمل أمس مد وكرم وزملا ةريصعملا تيس! رصؤلاا نيس
 ةداراوبئفن .ىلعرحاعل انيلكت .نلبالف اهوا ةاد اكزع
 | من لم انمبالع عال ن قكولوال مملاب عاطننسالا
 ”لصاحل وال | عملاب ةزمرؤول ان وكت ىا يده ا اهلي زوجا
 ودلال امو ن امال ذيع تؤول ان اكلك دو لعمل الش
 تال: هلا ال سوزمل اب ننام الالم نولي نااعلمو؛ مرلب

 | داقز ماكل نوكضوزمملا ةذوجوملا مزعل انلصحرملا ا
 م 3 م ملاسوب ىلا ن امال عام
 تيما اور نطو ولعن اجاب رمرفلا موشن مرد
 3 ولنا لا وعالو هلو جز مل صاخ|نصارتعالا اةعزع
 .نوكبوف الان حير هرقل حال انلؤفّنم
 يضلل انياذ نحف تداصن او زمزعل اذا ناميالإ لعام ارذات
 ىا امدرحاب قلغملا ثيجوم مريول ١ ىلإ املي اميالورس 3

 من دراقماميدجا عساعاهمعسالا عمزفلا يا نَوَك ال نيؤنعلا
 نا قحاوكوا عقاونا در دن اعان امنا ىلع حب اسرع مل
 ١ 0 ام قلغتل ريع ]فلل انمدراقن ممل للنوم مْزِلِباَم

 راقم مؤلب امو اهلل صاحلا لمثلاب ::ئلمتملاةرتونعلا ى» -
 1 م لمفل اكون يا كونت
 نسجل قلعت انك ل اان عك لاب ى رب قلعت
 تتلعت امل انراقم اهدوؤجون اك ننلعت اذا انبلُل لول اولعتلا

 «ب



 ف مزلب اق: نلتخير وكرملا ول عننا !مطسإوب عمفلاَوكَتف هَ
 طابو لفلان قونو هب تلقسل مذ ان اقمانوك قالا
 ىلا رطل ابارم ذل لوب (سياو كرتلا كسره ونمكريلا انرانق وك

 7 رصلارحلعروذولان مرنم ولن لكم انيوحو

 8 ةئر انهت اك زال ب ضلاب مقلع مامي وكل احق ن ام الاع
 تفلقت] داو روضمل اف ومان !نيرصلد امزامجالص نإ ىبعب

 مرلجو هدوجولا راق اصدوجو ناكو هل تين امضدحان
 هب قلع لعل اصل و ءدوجولا ف امون و
 ك1 ةرباو سب قلعت ل لام مي ل اوك

 يزل لمنل يع روما مئات غ اب منال رم
 بماوملا ازهزع كاوا انملف 2
 ةعصو مالكارؤ] عازن هيدر وهفسبال 0 ||
 تفلعت ا ذاؤ ني دصلل زخلاَص عوفولا لدن, ةقررول رود
 هربعل لضشرلا هدد حا دوجولا مل ةدر اقم اهفزتحاب

 لذ لعفل يعشن اَس ةريرؤل اووجو ىف وماما اولا )و
 لائوزاوجلا مريد مل قفالو روك لع لّضبو | هدقلغس |
 ] لسا ناعوتاتل تيت ويأ سول حل
 هروؤذ] نا ان هرالزبع ناك 5 نعرحال اج ا وح ا
 2 اهي زميحذا,زحلاضرف اكل ازفكاضل صم
 صر ىاورجوي ىلا نامال ادع وعلا كلت ارداف
 «ءأئ لعمل !طعدوجولا لع ممول مران تان مس نانكك د
 سبيسمإ ضارغخالا | هدجزعت | جلا ص رعم يرث دام ليتين
 عرب او ايبنال مالكل [ضوفل لول ]اره يز وزب بنل

 نداكلاز اكن نع



 ةرزفلا يح + بميطممل ا 9 انهي
 ولم |يدوجول 00 نااما نسدرملل
 تاامآوهزكذو عذتاذالو بف عارتالادبو همالكماظوم
 نيل ارحان قلمزم اههذوحو دعت كل دد انهيحالصءب دوب,
 نيعومو عززملا وس نال |! جعارد اق وليم اكلان | يح
 رميظ نمو لانا ف ىيرملا هل شرط وودتاؤجلاز ضخام
 ل ويلا |(مدرزحا تدنحو نم خالكل ١ !زهجزمف ننس الات
 ١ قلق بجرم اكن اؤمن انس رنملل ةمدئل ا ةيحالضد
 انما ضنشل قري اظوم ذا :طبامعمال نوكت الاهدوحاَرت
 انين رام رب اس نخل وفن !ناثلاوب تلت 5

 ريل اوس اساومل وفو امه دره يف زمءاظ هاو [زمندد
 أه دب ميت [كسسدائلكب اكو انيزحو قرماط

 م .٠ دس ىنعس و
 ملت اذلاب لاول اوممو ىمسفل ف

 ب ا اهنشمز اكوا نوليساودك لاس

 00 ا
 ب ب: مرا نمش أساو ىراغل ا

 ءاك ىو 2 ومو مرسل <ذازالاولغل العن ثرح ْك
 عوموو عارم الف ىعاعل منعا دك ن 0

 لكم يف !"فيلكت يع عاجالل سأل [نببا هن فلكل

 ”ةرقم طعالثع هدارال او لفل قلع اسيا وكل نابال 0

 ولكم





 سولي فيلكتلا اولاففامضخدل امتاز جو لذال ١ |وهكح
 ي| هرم وخو ولان ملبس ع عع ميرا وق
 :دالمعب ايمو يرعنمارا نسيلور اس رولرملا فيلكتلا|
 ه1 ل لش زان هه سيد 5 رت دك ذم راع
 كدسش رمز اهي: فرشم نال عقل ار وعسو م 21
 الل ازيعملا بهز ماو انام ف نسحب احلا نالو

 مالسالا منجد اصالا مهسو :زيشسمل )هن سرمبل نسال اف دوف
 1 و | ومم مد أره ادا ةمئ اطار طيس بنار

 اهعسوإ )سن معد: لم كد أل ىلاغن .هلوتقب 0-10
 هريؤتو عسؤلا نسل امقيلكت حانبسإ ف عياز اوجيا ون
 0 يرو اا ا

 ظ صضروزم مل اهيلكنال ىاكر عوف رص هزم مولا هعوذو
 تجول مؤالد) :لاكسانإ ةزوزص ل اول اع ويعومز
 مازالل ادب هوردط راكم مويا مويا نلاكشإ

 ديلاقسإو ره الط نالطدو مر اللإنورد موزلملا ونس
 كارا فكل مورلل فعمل الح هموزدم لاس بحزن

 نيم يلا هدم زبالة يذل مزل حقو ول اطر الام فيلكن
 و ريض :ماعفل |. عمؤرج)اماب رالتاو عوفولا معبر ابحال |
 كاك موزلل اهل اكد نال اومجو هلؤف ىعماومدو
 :يكجل اكدشسال اهي صحؤلا ةقزطل | اهو عيوفول اومبو
 !معقلهامإاكز لاسباب و ةوطم
 | دقلقن ام يإةعوفو مدنقن .ةزامخإ
 حق وول هدالف ةدارال او! هلاخت امو نومي اغفر بكالا ب



 مري رقت مزفذال .ابزكتس نكبر عامل دافعت
 سيئتالو تلك رورقم هسشن يف ناك 500

 0 اد

 هرملعب [غنشم ضيا قاربيلاد عانت نمثل ي
 نضوزم اعل علا عضوا 2 اذا ١

 ريشا املاح س
 الذ هس نك ملزاقلا مدعو بالا

 مانت دعو دوركم انعام

 وه ل ندوب
 لبجيفاذاماكمازمراعلا عانسالا كلر اسبر ليلا 0

 قرامصلاراناباو ملا ور عانس ابل ضرع كل همن دل سنا
 راشحإل نزلو لاووع وك ورمرت ند مرلف معوفو ميبعن



 . كركم عابس الن كشازمرمي اكو هلمراعلا عانس ارك د ىلعان
 مسهل ف نم اعلا دوجو نإ يردالا هربعب نتوحول اهل ضرر

 لضاحلاو هذ ةاذارالل او ورربؤل ولعدم ىزي اهريعب بوجولا لرطرعزكت
 لام اياك د عوهورمزوزس مولنالزلملانا ”لكشملا يجزجزم
 ] اضاعزكماى امس لعرب اد راق لماء اماو نكملاىا ئادلا

 لان امكوفووتزم مولانا 'دالو اعرنم ويرصد مل

 ميلاجا عاف اضاف رز شد اكرل عادم اما طور ع طعاسب ممول لب
 ليضفنل اقدراناعلاحونم لاحد عوف ور نم مل اسزكلا نإ ى

 نس ميلامو تا لاب ل اكل اون هئارل لاك ةعوفوضره م مزلا
 بس مزئن زوو عرفت لاما ؤنق هذ اد لا يل اد الل اح معوف وضم
 ٍيمعلاعنال اقلخ زلم ع وزمن موا زعم عنفم هساَمْللذقبْفَع

 ىرفل ف لعانل حاالت لعافل |لمف ب ايا ومووديلؤنلا خل ممم
 لضم اكو ثم ولولا زهنل ازموإ ل مجزم ملون اووا ءنعادر اخو

 سيشل ادوإ نياكي اك ةرهامم ايل هنن وجوماماردعل انام مهم

 ءآورطبساوب حا[ ةكرو) ديلا ةقوجؤم نلوم حاتم لوح اك
 بويزمملا ماع زميجوبأمو هلوؤسهلل 0 دنالطبملا ارايباك حامل ١

 الم جاجرلا فر اسلن الا نمرجوي انو مل ناشنا برم بيع
 برولاتيوعملود يإ كل وي عنش جاجولار و ناش اال وع
 ذل عملا نيواننيب فالك العدو نوكي نا معمم ككاو
 ظ لعافوماكزل ادبعلإ]هلمنلا يشعل صاح اكل رع دنا

 مع ل عنضال ما لعق ببيع ضاحلا ا رمد عنستككاو برع |
 لا بقع صال ثوم اراك و 10ر40 تل

 هوعورول ملا 0319 كت ولءاو ومع .ارسالا عافبا يا

 قولحت ٠
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 ةمشف ةمزملا ]اهيا فزيل اه باش هلا هضسالف ابق [ااهاو
 0 يس ماي نفنادبشملا

 3 جابلع >1 اذها وظل طهجؤا مدلل
 صه رعزم بعل |نكمبالا هم انك ل بخس تار 0
 0 ع د يع ضخ )عن |ىلونللا كا
 ”براضلاظ وكن عمال عمو لهم اهتيزابتخإلا
 طن ولو انولألا

 0 اداهدن ا يمس ووصل

 نتا ا حف دولا انن غار اشاد مرمو علا

 كيعلونلاو عروؤصلاعطوفيك عنب لعيب الف ىرعششالا سك
 سم هوا لاقت عي زول تناول اياملكأب

 فلكم ؤحاملجالاغ ارش شمل ارح
 تيدي ايما ايس الع عزل ١نامؤتلا

 :نعلاىال فالجمل دا
 0 موجع

 ولا
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 فه اليحا بسكلاجإل | ره الئجاو ةنابج ءزعرلو هجارم

 مل فرر انويعمارملاو لضا خو مل ةضراعلا فافاللا هتك

 8طن لايحب كوس انساشررا ا
 | وسي :دايم روم ارزكو قظعملاريعانهو ن اويحلاى|
 هن.وك بالما اللا اهتزجو)انسلو )الكا عافشالا د ذناك

 0 .- تيدي افرو خيب لاب مج افررب
 د االسم اند

 مهر ك0 رق قاابشملا كل د 0
 ل هس 1 0 مع نولبكو

 ريل هن ونا وياميرعغجياب رولا كل د/.ىلاخ

 عم ماب تست اسوس

 رمد 3 37 ب
 رنه لخملم ل 0

 وع دع
 ل 5 رزان نا

 ََى



 اااعزكاي نيل ولععب يرئعلف 11 لكن هيرتز
 هعاسشل ومو كك ود لفل فم الص | ا ىلا 0

 58 الف مزال ماو لقاغص سنا بيعتودال دع
 داع ناكاذاالا ماونع :ىنعاقريز نوليال لولاملاو ف ثولاوم قزنزب
 لل وانسب الدخل ااذه ىببسو ءلوانت بانو دامو !لكانن

 ةرديعمىاغت مالا فب عع دام. فاضاىا زف امهإلا ناولاع
 هدف ءياعترتسل )1 قرمارال لع هانم :>قيهانسو فررل |مولمب وق
 لاتفيا و مل وعسر بعلا ناكيع واما قلالععتم ةزقو

 اولاقعا لاهل قزلدو ككذ جوف مهسوانس فالخالم مارخاتكا
 دولي مسك وفا بلطف وكل ىلا املا نزمتذ نس وأم

 ردم ؤزرلاو تافعلاو دلا حسب لكلا غن يلا |ىنشسم

 دان ولينا اقرنر ن وكباله شتر اولا واحيق نوكرالفىلاتتملا
 دسم بلدو باقعلاو دكنوم اوس دأل ىلاعتابل |
 ْ 0 وب عسا
 ل! ىاشنس] امتوحا نالطاب نامه رال قر ةارح لح

 0 مذا ىلاعت هل ارش انتيك ايتو رمىافكشاز ايزو خئاعن

 مدل اًفامحسنم راد يزلا كك نا ككذ نعشضكد | وكلا
 انلكملا رسب اسوئسسل وهما كنف ماوكو يا و
 هعمل: يهمل اعد اماكلت هد يب ميو سما

 درا كملاورربلا جيل او انش علم ققكو ةيعلاا|هزانتحإب

 اهيبف واس[ خلوليال نال ان اتقنا وقرر مارك [لخج
 فرح مالو ةراشناو نيعلادبنساى امد اتق كيطؤتالا
 ةمرخا/و عفت فصوبال ذاحيالاو و قلخ اب ىلاغذ ميلاودانسما



 ظ 0 انج كك نوكيرذ نحاول سانا اقباَس كلكرقو
 هو دامو !لعججو ىسلكا نجنمدتب فض اما !ناو

 اب وجوب دج زاب
 --ج :وررلازمدحاركو نيملتع عيقلاوزسحلا
 امثكةيعررتسل الوضح ام حو )قرير لكن ذ ن اك الالح هب معاها
 - اًهللكرمال نابراشعإ نافصوام ذا خلو لولح اب عا * ءاهنخ

 ا مال مطر ناضل ناد نك الار ومقسالو يوقسل
 مكعبا همعزكاي ناو[ كال اك دب حامتسالا' الا ىزردوكل ىجخم
 فخ اراك تلا عيد ام نال ل ذَو ناسنإلا عا مفر ناشسإلا
 ملكان | خم رقما عون قوما الك ةرل كاي ذا بع
 امم ء,لحازصو صخب اكو ربع فا مربعا زئعلا كلذ ىا
 د اماما ناس الا فزنر اؤكيالف فزسرلا مويه حافسالا
 هور لكيم كلها ومع اقرزل ارخإ اذا أسم |وءهن
 لك ايذاالو فن اس الكاين]. من :الفالو اهب عقش اوم
 اسي نم ووو ايي مل صن ات مناور ماظومو هقدر رع
 ىعب انيزم عرج و ناكللاو دلال اؤلكوج انيزمعب
 دوغ كلر از توكدالك مدح قلاخل ا: قيم اد اكيادال مهادنفال اىلخ
 ضيبل [صيضختل ىقنزملا ابدع ِسِْفَمل ا ىو ىرعلل اقول
 ةنمملا دارنا دمك ن | ىلإ هز اش هلالتصلاب ضعساو ٌتارحملاب
 رم منؤموءاكوانبااو قح ا فيز نابي نع راجل من ميلا
 روكالغن لن عيشي ازكللا قحييت ماعم وكرمللنابيلا < مل
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 با انمئالاب نولي هر كسلا اهكتساون انسالل نا مولعملا اطازسو
 ملا زموب صحاب السل دبل عيل يعمد اعين انشا ناكأملو

 مالضيلض بيا هيمان نو ةينكيتلا ةزويتيا
 ل واو[ سوء يلعس طمني ياا ميكب لمع ذا هّيوسدلا

 موسالص ازكي امل رمال زملكول نمل اب ىلاهن رو وفم #ياغ
 لعب رف احدن :وقنيت لل ا فوجو ن الدر دوك يج كا نسد لع
 ل لهم عرزملا ف نوكيإمى فها دبعلكت
 2000 واحنا لقتل ل عنوتن دك دكر وذاع
 :يمعلب ولولا ل |وئسلوي اكانبو نالطمل عظم مال ادوزخاو# ا
 بسصخحلا 3 اهديمل طورتملا قست و ن اعاطلل ىيدونل او ىماعملازس
 قبعه اقلط لاتملاعفدو مالا بلطزم كليجا( اخزلاو
 دد|] وجو هاج هب طامي الصالعردل نِباقالو غاتسسإلو

 ىا مل دسم ملعب ملام يا وجم دن لعيب علك اسس
 عوسفم 0 الفال امل :الاريع من قيعملا

 الا توا 3| نال ااعنون سلا طع
 3007 و)او عما طمارار معن اكا ذادالوا ةرسسممهانمساوت
 هن دوماه| اعزلا باب دش لل دو عفاوا امك امك اوس قيعمالف

 .دانعلا ! نبسمل ابن اعراب كياخيرتلا عزم يف بالو ظ

 هناححبف اريذذا ىلاغي هنم نور ل !لاعف ا طغ وين د

 ىبس انتل لضم لبو ةعيجول | تدلولابريدقتلا ههيلع
 يدلاطسإلانعوسانن رماد كالط بات او عريرفل |



 فطدلاب | هدابعإ اهب هيلع اصلا بوحو ىعا باول اف
 هرقل دسحل غلا انك ل ازوصا*ل وساهم لد

 ىهكز [نمرب اخ [ضوسنلا جارصل مداصملا هنورل انساذكو ىلا ذ
 مذاول طوال نيم عدسنعمزمامذ بدك ارو ذا و ببيبل ع

 اهدليعخي فس 'ل| 4 ئل اماوروطل علت دل هتن | كل نو ةدسناف
 ف راعملاو مدظنروضعل م مر رصاغا هولصا يذلا لك ذو
 حوسرو لاعفإلاو تاوصلا وت |رلا ثجاسم يلعللا محلل |

 فب هماكحاوع وللالو نيف ن الوطيس يذلا بي !ذلاساب
 كولهد جواب نال معابطو كك دو يلعامه يذل اروهاثلا

 ١ هي مل مدر اضو م«وفل ىفد هداشس اه مومل | ججوب ايلا انجن
 لت نااوار تيح انهامتاولُمم اكىهطب] بلد وت اومإ 2

 .باغي لاق باول زباول انور ورتم ويت !ددوسج
 كلام صال هكر ردن | هيلعلاللرسي ال وعلا لذ ىف دم

 | يلعيسانلا جوال ايفستو لصإلاب الك نولي ريلع
 ةواباجسد ششتلا انهما هباوحو نك ب ياهل اف نايل
 . ليام دن ةنالاهيد وول يلمق يلا هلا امل قد

 ايا شوو حاصلا ورومال الس تكد و اياواممرك ع طاقنا
 بيف وعىا بق |وهلاد_طع تيدو اهدي معن ال اجنماوم ف
 بل دعم عئملال قاع كوكي فرمنل ااءيدمل قلارومال
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 دا بع ديس مما عيعسو
 د بطنجر وونمعسوا سيْعلَاَح

 تاو قيزعل انزال ""هراول موس نال
 ند نكماوملا) بولصملاو تاناول اونا لوكان »
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 مهايلا حلاو ودنلصإل لالا وانا ف وكامل مزعج زمرة هاير

 اهيضعنوا ةدالولا ملاح ةدوجوملاارجال /عيةجلعو م[ مالو ارم
 كلك الاف كولاملا ارزجا هدايا طوخشسبالف ! ذيهررشت ا ذاو
 لكي لهشم عسا وكل ةيلص/ انا اكناو:لوكاملا ارحالاو
 1 بكن اه اهو رب اناا ناكورصئداخ اغتال لزلصا)
 ىكرلا اره ميلصال وجال وماما داعملان اب وشل !عالاكشسشسا|

 فاثلاؤدبلا نإ كلوي انش الود فايل ايم ملف ظ
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 ىلاتل از ودل اف ضارع ' رين ارعز ذا ا زينزسؤ نيج اجب ظ
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 تساند انكلاو كي ب نكذرملا مدع ئطتماو كلام دعوممأم ا ارم

 ب اسكاليد كوب صقيد اتق مهصاكم و رانعلاتالاظأو
 قوبو هيت امكينوب مهبزكم اياب هيولوانتس نسوا
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 تاك ام انوا اسك 3 نع نسما كلسوال نواف احتياج

 كملع مويلا اسف كك, اثكارفا ىلإ هن لاق مملعبتل اول نكدعذلا

 ١ ميل رورم ةلزعملا باسحلاجا هتاو ركل يو ب هنارغق او اسببسح ظ

 بالا و ثرافال صل لعمن اعمل مولعممالل اولاقف دنساب
 سوري وصامل ةزسماوبلاوثبنمباسما ل هنأ مامعز

 باسحلاون اا ارسونر رولا ةلطازوك ناز وكن طعن زولازعب اولا

 يصل ب انس اناس وا زداط خلا نتافا ةؤكد
 ”ولويهبس مه وس او ب عج اوي كاوسلاو كر هركملا
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 0 م اننمل نقيل اخلط باؤلا راد نضل وزورشكق هوجو

 ظ 00 تيه اكياعل ايالانابت>
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 عراضملالعالج نال "لوم عاشو
 داوملا نوكيذ لقتال مويا لااا
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 قحنروجو نال وو مدعلا لماذا منالدوجوب قتلا نخر با
 كداه ف اضا عزم نكبلا ةوحوو بجاول ستحل نال لص دوجولا وم

 ايي طاغي ةام نيا نانا ١
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 ماو رثاوهبكذل ا قيعملا اهي 1م لاو +. قف انبالغ ايل ظ
 تكا ايار حبلا ا الجذلا

 0و اب نول 0 هيتجنبتج جما
 ب انكرد دل اج منال لط ار وكوملا بهزملا ع وه ولمهتساتف 1

 ْ مناقل |مد دولحلاو يرباللا اما[ لع امبلالد تناك 5 د

 : وس بعزملا ذه كابباكو هيوتعيزم عاجلا فلاح

 مونرملا كجم ايو تاياورل اننا لتخاو
 عسل رياسلاىا نا مهع اوربا كور د درعل ذا كيحرمو

 و ملاح لكل

 زج او دزلا بدال اعلا جراي اغلا ىنودولل

 5 1 ل
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 ربو تاسع منكن ون اربابكأ وس ىلإ
 0. مرد دوج رادرواظام
 روم امر اسوم ا ا دا

 . نيكل ملقو 0 ...٠ هج...
 3 و عريكلاب داما تل عل منكلو هنن زرح يتدبج جمالك نأ |

 هربع منال 0 وواسع رك

 مكن ام 1#

 . نم ا



 0 افو 0 تعطل با اىنيزل 2 ظ

 نوئفاود نامالاوز كامي ةطس اواو د
 اههيدعلا ايسالؤم اكمل يللا نامئاازم حوزمليف لزاما
 ”رصنإوننابالاةمحز (زسدزيؤنت ىلا املوالا تول ةوخو

 نلبس ايفا دونف نامالاعس انام اتق! ل تارا
 تاريوتفو عنوانا«
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 ف معي م هين من ا

 رو كنا قاعا عوج ماتت ءاالعلا 1
 هندوراس هسا مسج ئ

 ع موجع مب دج انف يزال رع

 لملف الطالاب نفطانلا ثداحالاو تايال يا »و كعابل ىلع
 ا و ,ىلعسر اصول معيؤبنمالا عاجل لاقل ا هجولا:ةركتك
 للا رمجازم فارم ع ةالصل اب لقفل وع | نحاس وبيلا مد

 صعلكت عاما زها لعو علا عضنملرافختسالاواعولاو هاو ورويوم
 الا ةالملاو ضد ناو عفان الاوعب ميقعل ي اردابككا مهاكتراب ظ

 رع ركل د لئممزاكوإطسرلا بنوتف.نمولب اعل وك) اهغنشسإلاو
 الاف مز الدل اما نمومقتون» ةرياجاهنكك سلعة الصلع ل نموم
 ال ؤئنعملا كيد رواجا صااونلع عاجتالابت مزاللا ن الطبل اما
 ن الوالا هحولا نيبجود زو اكاكو نموه يبل عريب ام | لكرمن ىلع

 نا مالا اونلتخاوساف قيدكل اركي مذا ل عمواقت ارضا ظ
 ع علق مئنسل اله |تعذزتت نلوم نوكى ووو خوموم ةريكلا بكيس يا
 ر اكس نسم ازسالل وف ومو قفانمواجراوكلا وف وفورف اكوا
 نمل عي وها ءادان رحاذ ممللع سا ذر ندنعناثن | مالعا دخا 55
 قساف ريكا كرم يا وهاشقو مس تالت انكرتو لكن
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 نسما | هولعلازمو كب الاوان نيا اعلان
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 0 هيج مج راساةزيولازكاندامت
 هجر نمومو مو نازي نيحازلا ريال وربلع ساو اوقد
 بل لعد لاكن امبالا نع مالل املج هربره ىف! ثيرجرمز اوشا |
 00 و موو هلئيفاشافلا تش

 لول ناك ؤنسملا ظعل مم

 010 ب 5 2 ومو يدل زواك لوم جرحا الوزعلطل نع
 ١ ادي 1 هرلعتلا] بش طءورإو مل ةئاما الزل

 تايالملب نيعتفرك طع لأو مدوحركنموم ارجدربل ىحاملازع

 ظ ثيراحالاو



 ليات ضلال ثميع نمويزعككابال قساغلاز ا يعنل اهلا ثيداكالاو
 لس ةلاوسو ياراوسلا خلاب ار دال ان طوبيا عسالصنا ىح ٍ

 . كسناو ٍتز ناو ىصانعملا فزتفا | ذازمومل ال ع ط عد لعسا
 سس اج اولا تيضداو ناش هجزحار ىلإ ىلا مجرى
 2 عين مو ىياعترلومإزواكوسانل اذا يف كمال صوننل |

 ا "ليلو اف كك رعد مكرمو نوزؤواكلا ”لرلواد
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 فلعلاب قيريقتلا نايبالا يا هند | يل ةيرعنال او ردي ناملازم
 يرضن نا امان رلاف ماكحالا ازحالا طؤشرارفالاماو طم
 ةمالعزيرمالا كلذ ا ملوبال سفن: سيلو ىطانرم|بلقلا

 رلوتسلعإا قررت البلد راونل | طعز اسنل مح, يلعل دن ةررداط
 نر و امبالا عص هب تماق ى وف هناسلد ادوعلا
 اف 20 اموار ازذأل اوسىذل |لسيدم وما انزل اءاكحا لآ :سسسمل ادوزن هرهاطلا ىئانموم نلب لذ ناورمالا



 ركل يو لسا يتلا قر ياو ابراز
 جوانب اوان اكناورسارنعزسوبرعرسكعلابو
 نقف وهتسلا بهذ يذل ادعو سالابارسل وود ابالي درازفالا
 42 ان هدل اجر كريز ااروصسيبا خ ارلامامالا جن ارابنخاوم
 ابو وج جلا

 . وشو نانا موقف بنك لو ااا شن لاك دف قيووسعتملا نال
 نابإلابزيطييمل فو ملاغنلاقو مللت لاناكام نمارإ ا>رارفالا ناك
 لافوو ادولق ىف نامبالالخدب امل ىلاغن اقوه هدوجوب يا

 اهجزحا كني جعل تفر مولا ..
 اح كاك كملسال از وانما يدخن

 اضامتزبر لاو كننرد ىلع لاق ل دولئلابلقم مللالوشن ناد

 4 طوبا بحي ب ةمامابطونعسأ لندن امال ا

 تكس !للنلا ل اقرماهريم از اكس يفةماسا لت ن بح امهعيلاغر
 اًسالساالئيتشت امل اقام اكلنا يلامس |ىامّجحا يراففسلا

 ةماستا/ل اقوا برس اع رذل و بلع هإ صايم لتقت
 ىلاغبلوفلزنو ةماساث برجزم ن اهثملا محا بلقزع تين الزم
 ١ ,تامالاهد كلفنا هبالا سالو ميضاذا ١ وسسارنزلا امباب

 وشرعبا/ مخلل ازها نال عومم لعل اب ميوكن كل قدر شمل اوم ترم اك

 ىيصونبلا اضباو ناسنداب قدورغتلا منا الا قبرتشتل يما هم
 . تلكلاوا نمولبارمنؤيئكراودزاك يملو ناشر فهي اماو ملعسا
 ني راكم فشلا نيرا وةلمطماءلك نيو عللا
 ر امعزمر ارقالالكو |مملعل و ىو متاَعاب

 الوا فرزفتل يسلق تااقيبدستا سد اع

 . تارلأبو



 ليلو دام اا شان نسال تاز ومات 3

 :اكفزيدملن :دوضو ع اوؤولافعيب
 قلل مد ىا معضو اشو د ازهشم
 تفي لاو دتعلل | زهازم دحارك ل بلقلابناعدال ا ومكذلا

 . ملسور يلع سيال ىلا سؤ دم:لكر ظرلتلا نان ضاخلاوز ماعلا
 نبق هدزموممالل و ةالاصلا بلغوا ] دف
 تقريضطتل زد وتناعم 0 4

 . 0 اا ظ
 كيرلي اوذعب رع ند رفم اىودعملانازم

 مما ةفانانما نولي ني دلا نيففانم اكن سناب" نيفدسقلاو

 مومل ايوممدا داننماك وملك موتانلاؤمو كان دل الاذ ميول نسؤن م و
 | 0 انما اللا كل اف ىلاعن ل انو نينا مقناوألا
 . ملفا قب مضنلاو مر نطل نا الولد الشتا اول ؤف نو
 ممل اف قرزوكدلل باواطازعو نينا ابا
 بساقلا نود هزخو ناس ابرنللا اماو اهحنموملاوم هناسلو
 ثوكرإ امن اًسلاب نولي يوضنلا طفلا فومىمسم اى عأ ارنالك
 يعرعملا نامثالاءاكع[عدحوناسنبايزتملاي) لعمرو تللاب
 ع نيو يداهم اسوسدوك ومزايا نول عازل ناو اره الم
 ناملانقيرضتلاومناميالا | ىعانب نسومماب هيكل انىياغن



 ؟ماكحا

 اتلطم ةداملا ناك لكن زموابم اينو رضاك ظ

 اًرطقو لو 57 سلا

 نك ' ودم دم هلل انك اعطت اعن هدد نيدو مسببا مهن موسما انلوو

 ةهيفعلاب اولاق ناو متالزانكلا عمروش م داورانلاف نموملا اصريلكرع

 ”ةئلاطممءرزع جلو امجتم دوك ل ناو ن سدا اب قنرصنلا ىمناميإلا
 عجرم ايلاف ملغ نا ءاداؤتمنفودزعر ديلا اداب
 ةميالازم كيعيؤمو تو يلع سالص بل اوىطمل قالطاولا فالك

 فحول افتار اق ن اسنان كريس قفانم اطمن ولعاوباك

 0س دوجتت :رحإ !عاصت الو نيئفانملا

 ن6 داسيا قو مالك ذل اصر
1 ١ 

 د ماكو فاو وعرب عا اقفل
  مومقرففملا العزكي ناّساب قير رتل اوم نامالاناكولدد ارثالا
 قبعل اهعرازالو ءدانشل | خلكد دوز امال ةهيتج بلانك اه اهرماهت
 امعزذمل قفا لبارعز ايياسااتلالو عموكرملاةروصل اذإكك 3نو دب ناببالا
 هريزاهن قس امتيماكلا تقزان يع ميرت عين مكاو يقنلاخاو

 نا ابؤفلار ومو نييلكنملار ب ومحو نيتزيجلارو جبصزم زاماكو
 يللا وجاب نعو ناسدب انز لرؤاو نامجلاب رضي غشا ناموا
 فضلا زاثتامل اةزاشالا نات ] هنن مانا ذهو ناكرال اب اكنيع
 لاكالاماف لوشن نايا نينجا هلشا د هل اه نانوكن عا ذيج

 ديازتن لاهلا عا كركي د وكو ةاكرلاو:ةالصل ازمت اعطني
 صئختنالودب ربا مسند نامااو همماظومماك دئنو اهسفلىلا

 لام رمال ذ لااكطا رايب ساالذ لا أياالف



 رخلاصلال اًعالانا اينما انلانايفالخ نامي نصايؤ يم ا
 ةهيمجت ارم هردوعتإ سام رويهلا - امال ميج قةلخادزع <

 تمتع يلو بينو اوديو هنايو طنا كيد لأ تامإلا ظ
 تاحلاصل ا اولموأونمازيدلا نا ىلامنلوفكب امال كالا
 نيئطام اهنا ريب ردإ ملا متت ىطمل | تازصالا ناب عط ىلا عما
 ”زلا ىلوربالك لع: فوطمملا ني فوطملالودد مدع يمي دف
 ىفعلس هنااا لعل امل ىطمف مهالخإ دذ او ماللكل الع
 لاعإلا طر اياز مح مكان لئلاخت اضبادروو ملم سبل هي
 فيلا عمن .رمردبو تحل اصل زم عيزمو يبان لود رياك
 ليخرالف رطل وف 1ريال ورشا ناو طش وباي موزتمل

 ' مشن انما رو صديد نايبالاب مطورشملال اعالا .
 نامل تاشإ ٠ نإردل يامر اورو منعجراحطرشلاو مقل دا د منال
 ارا إرثو اياز ائباط ناو ملا ءاؤنو كلااررععل لويز
 نوري للون الا عم . ملون امارات بز رم مولع
 نينسناطلاكرحاذ ابا تغام تامالزحلا نئاكولف ل
 : :دل نهد | يعالو جلال !دطساوب تايجاولا مع كون عم

 تاعاطلاواذكر اننا لونن ثيم ىيرشلا ونوم يف ملحادو اماما
 ذامالب طفت رافالاهقياعشتلا ']هصدجو ناودنال انو منولبا :

 جورك لن انل) :لزنغملا ىاروماك تاّيلطل|وميزلا هكر
 امياو تامجاول ارفع كوتل زل عيار نايالاثمنلكلا
 1 ار هاا تب ع ١



 1 وك ااا نال خنجر كنتم
 مهلعاهيسا ليتمك امبالا ءالع/ ب هزسو ىتش اشلامامالا

 ن اكدر كر قيسرؤو معرس ]دالمل | نيب مل فو قيقا ومو ٠
 :يول اتالن عانس قسكلار نامبالازعجوزحجارم هوم امه لزحعملا
 ةداعالاجلا ىاخالفت اكسمماع| اند 0 ن امبالا فيجو لخاد

 ب لان اًممالاةةييفحز ا نيمقألل !نيماقم زمان امانا
 ايا ير :نازم هريرفن :رماملصنا/ودب دزدال قيرصملا

 كك ذي افاو ناعدالاومرخلارح علب ئذلالتلاذيرستلا ٠
 ب ن ايالبدلاناو ميك مرحالعزل زل, قدس قيرسنلال |

 0 ورضا نرش انهزكتسو م راخآ فب نتقملا +

 هدا هب لبا ذل قيرضملا اهو مى اضالابالا

 ١ صناعه جب .دبر امر نولي [باطنإةاضفنالو هولي بز

 ةفندح يعلكمل ا زمول ]صجرم حنيف غي 7 .ظنرسو ناعواوم

 وز تاعلطلاب قيماباري خب الوسدةينيدلارومالاب قوص
 نمل كرم الط اا وعر داوملاو ئداَمملا بتر اول ت ابل
 داب امطرإلم لاخ طعن اب يراعي ىمامم او تاغاطل ١

 د اًبرب قير ضملا لل دف ىبا ميكر معد (٠ تاراصاوا بيد كَ )زم
 ب تاور ومسح الرحم ]لاجل ز الناتن الو
 سيلادادرنو باعد لوغل نآكيابا نواب ىيعتذلارل تايالز اا ومو
 اةيتماع الاون م هادا اع ديانا

 كو املع ميركل تأيال نه ةكوجقلر ذرعا ظ
 اون كلوالاررسلا ا منعا نسمملعس جر ةنيسحولا 5
 ضوواب دولر ار 54 امئارعت مي !قالالب ابيل اوما



 ولالوزنو 8 سلا يفوز ب يخش عذيب عطر 5

 لبس عمار رعولب نعش عي ماجر مرو ]كب نوتسوناوناكف ٠
 لو الوعل اره نامي الا ةذايز نفح هعاو اشفاش عباتنلا
 3 دادزامعالص اشر رسل انابالاذاك ةالصلاضارخفا لور

 0 فب الي اكا نائمال يانا امال عركذ ايا: :لصادوةالصلاب

 اهو اريفا كورن :رداتام هينا حام ةوابزإب ليمسنت 1
 مولع 0 )ادع كنور ومقال هدابرل |وعمسيركو يذلا

 عرصتتعيفروصربإلك كد نوكأ ءيدو ولا عطظفنا ئصكضارشن انا
 2 ذل | ] صافن لع عالما ان الر م اظرطن ماللا ىلع
 اس ود ةؤعيلاغلش ناب خو يلع ال يفدل نمور اعب نأ
 مو تبعا و اسداس ضبا ددارمل املس مالاجا اونصونف
 .ماوناجألاوفوتلا نوال اضومحتسو“ غانا يزل

 امم اليمن بجاوو عسولا بسك يلكاذاالاجا / ف عامدالاجا ظ
 َن | ىلافخالو ل اوحالف المخا ن تلكزابالا بوحوم التستت لع 1

 ٠ . اهنانرك دامو مما :نامالا نميز [عحصتنل ١ ناكإب
 طاطخإمركىا وهيافاف ىصتنلا | حر نع طغت امل امانه

 ظ هدايزلا جونو ]فو ملقيفجرسلللاو ك امانا لنداب فاضنالا ى
 ماسك نابالعما مدلع ةذ أيزن امالأ عماودلاب اون اضل انا

 َن « اميالا ١# منا لونا انه يا ملسصاحو ماودلا كل دنا ْ

 كلبرمل امرلكوتو نامز نتنالك ذاةيلانتللان امال رةدايوبدوزت ش
 ن امتالا ىإ مي اكس اًمىلبع هدا , لدم دك ايا هم

 درك نصر تنال ف ملاو لاعناو | نفل ةيفيادال صرع
 2 ا اهنايالامإلا



_- 

 اماو 08 اهيلامدا ارقا جانت سار عاملا
 ةدايريل هيج هيجؤملا | انه ضركد ام يارسوا سنس ابني مغلف صاختالا
 تان لل وصحزال ركَداَمم ..اكزجعلا ان مرعرب ذل ىلعبال لفن
 قىدضاودو هزاب ازمنوكيرالوتسلا كلذ مارعتارعد

 9 .ريعلدمعبلاف هوحولازمدحوب تقفذايز لولتإلى بعت

 أن . هاو ثوورتس ناوين هدرعبع 0. ل و

 دارس فو, ءورعملا إو ةذاب 0 7
 رانش او رلادوول ارساو ن اميالايا نزع هدا هتدايزب

 ارهل وصح ّمالعن ارنذاوو هدر هروب لعوب ه رن اس وش ممل ١

 : نص قارشاو دوللي ءنانالاوروزمل ارادزعيان اعلاروملا
 َت 'اهطو تاذل اهنا ت|مووكنم هصولخ للزب دملاو بلل ئ

 ظ رييوصنلاوذاصلااااب هرؤن قارس ديزي ن امال قا 2
 اذا تيرحككز فاسو تاذئل| ف كانالاو ىبماعملرمقن: د
 ةمسحز االازملاعالاز | اا تجّدرنو تيلقص هسا اور هس ١

 رم اظناصؤملاو نزايرلا هزملا انهيلعن اميال يا لو

  هرعنإ):ةروبظلا | زلو اماصقسرممشوامئدابو ود ديرب ثيح
 ظ 1 اغا زو هلم عرد مصقلو كالا ةدايا ملم ]سما

 ئكل اون مايلزم ذ كارل نإ! حاحا ورماوسم اي ْىالخْوُب
 8 ابنلاوا اشسفاسشرعب برد عولدو لامعالا بسحامارتمل او ]

 مد وظي ملا اش|رصاخ محو قدو عيون قار وا أورلاو مبلع
 ظ 00 اصعن لاقو

 مشا
 دس تيس و يل ا ب يت

 4و 0 1 3

 كيد ' .



 ملجالف ناسف ةذلبؤل منال اب اط عجزت 20
 نوم ةلعرم مكضحىإت واش انياوسعلا لد . مزجنميوفا مزح .

 1 هر زعأنب "ند 20 7 6

 الل! ءالسصل ا فز فلات تواتا تالا ظ
 وقع ف برأ ىلق نلعب وككو تك ءنلوز لمس اك
 ممدكيلانيفلا م ىقرمل افملمد اهم شابخاماب مراحل فيرضن
 فرضنا ماقثلا اذه و ناتو ناعنالاةدابزو زجل ةؤف ىحبوم
 " نمربكب قدرزفمل ارسل تابل والازم نسال فصن ضحاولا نإب
 م ولعل و مرحلا اذكو يؤها تايلوالا ى مزحلال تايبسحلازبب ١
 تالاف مز اكرسلامهذ تلقنت ملا كل جن ال ناكةيداعل 1
 قيضنلا نا وعاو كروزهلال هلاويئيزئاونا او تانلوالاو
 2 راوللا هدافا »رق نم سانل اوم نام يصر دج دولا

 يذلا هللا بسلا هزافا ىلا قدرضنل ان ولبألف
 دلغ دوج وب قب درقنلا نا ىتكيالو هيف عازتالعذل |!بيسنلا داو ئ
 ٌتاريصَملا اًصناورتاونلابدكرب قاريشلا نم ىؤفا ةنه دكا
 راتابالعاف امن وكي ق يدنا يو ان خناصلا دوجوب_
 وو ققدرحا نعاص اهب ىبعل | اعل مفطان ضوفتلاو فنك

 يا :ترملاوما ٠ نيربلا َن اسما نإ بهذ هبررقل اضعها
 ةبرعسالاو نوير املا انوايعتونطاو:همخبزل اروقالل سفح فرع
 ير اضملاو دوملا بالك |زهانا, تهزملا اذه ه داس لع
 ردم اننا نوير لورنس نا نوقرعت اود اع



 6 انكر وا ةيلاوس ال اناكدلم ميك للا
 هد اهتاموت "و ميل عهد | اص منونسن معي ضر يأ قوشملا! مدخل ظ ظ

 قحلاف هرب ناكزم باها سار اهل اوما وقرا وجو عم
 3 ركب ف هلواك سن اكاماو انيمي مالنا ىلع مباجىذلا

 مك فرع ىزدا قا اعئالازعار ابكتساو ادانعمف عام ناشلل ب

 ل عبعسس اواههاورجو همؤقون وعرف رج اكحىلامتسا) ان
 قدك اون ندصتا داوم اعد راسن
 و معمل |ماكحالا فرم قيب فرعل از اسّرموب الد

 ظ نا رلاضوانقنعلو مموكوماءاكت الايلاج يرسشنل ارب
 ”ةفرع ويدعزلا سوال ازودأب رساناسب اهل زر شنلاومر

 ظ امطعبلفلا طيوزعةزامعؤيرستلان عاشمافع هالك
 ظ را نطيل اوي رطحو هوجز وههموموزءئمار انحإ د
 ةطرعلاو لعل لعوب ارردق ومو قدم ار اننخا ل ىبتسل

 ميلك نموا تاي اسس و بَررشمل ان وكومءانزكو يذلا | ننغلو
 ظ سار يزل قدم ضنلاع لمكتو رسيكي ]صعد وكت قيررشنلا كا
 يا لصغامرامماف وعلا الغ | رهواممهزصالاو تا دامعلا
 هيمن ورمز تجر اننضاازم راسل ذ الع :فرعملا

 انعال ارضنا ةهلعت ثمل نوكالف ناو ومحو) جوا
 يرضون رب متل ||رصره اظوابسبسكا ارماركد ام لاخاو شسنل
 تلا ركذ يذلا !دهوامت ضف ا كلن كن اكهرامشخأب عمن
 مسن ناوهقيويفنل از ارم ريم نيمار هرث ذام وه

 كرات



 ساكو مقوولإ ب موزع زال ةسلاكراتخاب.
 اقيرفن كلو قلب طرابنخاريعزم بقل ويلا ا فرسلا

 راننحإلاب اه ءلان طوس نال نجرعمذ اكناو ظ
 5 ضاري اكتم قير مقتا وكرعذل انعم ا

 اي امر جم نا يعدم ع+ مومىزاؤلملا ٠
 قي وكيف ةيرامتخالالاههالازود ةيداسغنلا تايعلا 1

 نيببنملا نيد هيسملا انروضد دا انالكيدو يرابتحال 0
 وو تاشاواننودبسبز هادئ نول ١

 ممول التئام واكو يحل ةيسملاروضن يعم ظ
 يرتب عزتنت /وعقو 77 5 بلا 1 ش

 كيل در ع داي منو | فسم اعيوني عدافول منا كلذ
 ن اولاد ساق ادهم .ةيسسلالثل اهمال ص يذلا ف دوزغل |
 ماتم ريسمل اكن كويعلا لوز اوال. كد يل اةيفيقك ومدن

 « تاينإاو وقنردشمل يعل ونفلاو ناعرالا ياونيو ةيغتلاو) ٍ
 ! سىحاو ىنعمإلا انصاصرسل ومب عارتنالاو عاننإل او ىتلاد ظ

 اسوس وير سا
 | مهاع قرم وكول قر عطاو قد ءؤ قرعألف 2

 عقاولار انخالابنوكبقيرضمل وجيل ةيعبتل ركن لصغر .
 ىحاوبل اك :يدبكلاك رابع صخع يتلا بابسنإلا ة وسام يف
 وع هانيع حن اوملا عفرو اميل رظسلاو دو باّسسالالكت ىلا
 يزل ار ابشع اردو نم ديمبلل | كرت لوصحوف ىبالام كد

 فيلكتلا عنيرابينخا اذ ولي كل البل ضَحْر ام هانز ٠

 : ومد يذل [ىجسكد مال ارورسنفل 2

 اضه ند اا نوع ت0 ا



 ْت انيكاودعراب رزخالا ل ابوكيام دكت اذا ناماباعش
 تاعي فيلكف اما دعماجل فيلكتل ايف هدر اس حا | روما سيل رسل |
 باز انا العاش مدراس ه|تايلهل اواملوصحب امسا
 ءامنيوللا [فيهزناكو امنا ]لمن ةّبراينخاذ كتان اذ

 زتمحام ة.مدامىك ابرانتحل اسست ن امإلايا ىثوكيداملاوم
 ظ لكنو ممل كار لعل اعف اوامئعبكن اًيالافالاد يرانتخا هناب
 ن وكي ذاردال مذ اددحإف كر اينخالا ازمال اذالعم نوُكيبالكربز ون
 5 |ىرحؤ اههمزكذولبال عا زحام
 د اننخالاب اهي رتسابمو هي ايساحلا ردصملابايسبسكر اكن او ايبست
 ظ لوا نائما منمدبال ام ةفعسياةفرعملا ولنا
 د و بابسسالا ةرشابم هر اينخا/ازوربجا كلذ زودب وكر
 امش ديمونا ارغب راش خالا رمز امالا ف دب الهنا تاع
 اص اهيوضنرو كرم عملا تلكم امر اننخاراب دسك ا

 دله نادال نتن واكل يو
 ظ ظلال وشلون اعذال اوس ىزل |عملا] بع كل ذك اف رعملانوكي
 ا ديووسؤريفمل اوناميالاببل و نو ويركب منبسو افلادمعرعب
 بيئه نكد وعملا انه يا ملوصحو ةعْنْمَع قيسام لعوسملا
 . م اهاو و رانغا اني ناقينساما وا عومج شعل نرؤملا عرتشل
 اههاورججم امان ديسأ اواهاو رجعو ىل انف و

 ب انناللالن اعنالارطد 000 اوأ

 ن .| نفت عم لولا رجلا روكيفدوحم اون أم سدس هقول
 ْ 01 اعذالاو د اقيالاسرمارع ةزابكؤيرضتلا
 راف لوعملا نهلوصح|لوصخلا دعس ىناتبسو رهاطرطب

 ْ ل

1 

 دس



 ْن ع ل و

 اللاب ميرناب نولباجاواوفدسب ل مما كجم وبا مدمولست
 د اننعنا يذل مهزاصاؤادانعقيرسنلايف انياب مكارفاو

 ظ راكرالاوسبزاكدل ا تمالك نم عشت ارمي و مام ىلع ور املس لاو :

 يرن انايالال وصحف كيال قلاب قيرشنل الومحن | يدع
 ظ ظ تارام|زمومامس تل  موعورازف الازم مطورس وك موب اللب
 ْ :عصت وبنو ىلقل از اعد الانيب تافاسالف لردك ناكا ذاوزمكل]

 ٠ تارامإءافوابعرساناما ناغزالر اًسعاطرش نلكلزمللا
 نللو كنود نكي المعاق ىلإ اهن ل فكل دلو عرش لمع ببزلتلا

 . تدل ولالا شالا ىعي نورعجوسا تاياب نيملاظلا
 دلل ميما قبره ناو مان نوورعب اكمذوجرعي باتكلامءانبا
 ن ائرعليعدلارل |صوصمل ارسل دريع نول مدو وحلا
 ناي نولياف قيرف ناشرم ريد ناب علا فلان امالاجنو
 ن اقنالو دوحا عامدار وجيد ناعذالانودن ]صعد ناب الا

 ن اعذانورن ناتباال هن اينولب اق يرمو ن اعد ااماحترنع
 ْ ١ دحأو عرتلا ف مالسالاون امالاو قلل باق شد كعجلاد

: 

 ظ
 د انين راو عوصخاوم مالسالا نال قرصلا| وا مونمملاف
 لل دو اً ناعزالاو مبعرشلا ماكدا,از وبيع عرسال
 هردودو عوير شر مام عؤم رقنل !مفيوحومناكذالاول ولا
 ْ ظ امم نييموليازم بوز ازمه انح حاف لافت لوق |دحاو اهكوككا
 ظ ظ انوكيزول اهعال كوس الا محو نبه ليارم تيبريعل »مد انوحد
 ظ ن اكرص انرخوامثىمملاذازخال زم اهسدحا انسننس| عضامل ادحا د

 ظ علا ام دحا اع[ نا عولملا ناسا - : , :فرصلاى د |اموبعم ل



 2 تتاجشلا - 2 2 و بح

 اتا 2011من حن سو هم يس سس جوج مس ع ممل و سوم ميسو ل م ا ل جا عج

 انمدرحالا نمد اًمعِيَج

 نيبرساو رس داب عع وأ لسماع زموم ناب نيئلكلإزم

 ' امترحؤل زعبالو قتلا وقساا اذاو 5 00
 | مه سي هرالبلا | مه يوسمالسإلاون .اما يا

 ١ ّ يببلبا عل ابال امورب اعين مرعاسحاواهعوكبا هدانا

 2 "0 وس اود ادام الرخام نعلمه محا كفا

 2. يعمم رحال تمويل اوبءاشدحانمدو انأ
 ١ تراثنا ناال الق امونعم امم ْ

 م هرماوإززم هبرعحا انمهزإ انهن مس ون و صنوسهن اهيالانازم
 9 دج ونت انال اطنناراج اب زمىباوملاورماوالال نيبال
 د نالاو عون لاونه 000 ردم

 عوقحلاو | دوال اذ مم ب .اههمالكرسفف ملا نمشسهولاال
 8 ريظماوم فلا لاقرمال الوسالا ال وهنا ل ىلاغنمل
 ن | ىعملاوا عرتنل تا جا يي مو امالاذ

 امس امل ناد اغتسالو' 00
 ىبعملابامهبب نورنا اغنلا ب نازمو اًصونمماغلتخان او عزالتل 17

 نصار عام ماخاب عداغتلا تتلنما هل لاقي ىدالكلا

 0 [ | نك هصاصنخا حو لعنسوب لول ساوا بم
 و
200 

 د



 ماظن وزاد هقيوتشومو انااا اا اوان
 ولالل عوصخ لاو | قييم اومءاَس هركذ مالو فسعمل عباتدنا
 يطا وهل !!ءاضارتعا لتقف نأف ماكحالاب قيردقتلاردع
 اومسون(لفاسإب اهل كاف كيان لوقرخت نعاميزحا كفس
 ملافناو نامالانودب دا ابيسإ اولوفزكلو
 اند املزاانلوف نم دارملا بماوجإو .اسنلد ناوناغتنم نع
 وسلا يعملان ياع رسل او ورمنعملامالسإلاب | نامالانكلتس
 ةمعركلا ةنألاو بيج ,و يعرتسلا نام انوزبن ونال

 لامن لوف لدي نطابل اوامفناريعز موت اطل زف دايمن نعم
 ىلا امون امام اعرشمنعملا مالسالاو ةناماللخ ديالو
 عم ةزانلاةلك ظالم هنطاب نود وماظم دانا
 نآساابتساتلكملالوقناو عب باتو بلقل اي نررورمسمرجوم ذأ

 - وابالقنامالاب انهو دحاو امور ولّرملاظولم ١ لون كلقلاثو

 مالسالاث ابلوقل وعزام اناواسومامتهم
 5 الناريه مالس 00 ويلك سا اص لوف ىلقلا عوضك اوم
 تاضمر هوضدو ةاكر لاف قبو ةالصل منوها لوسر| ركن |ودسنا)

 مرن تبرجرم ن اسما هال هدهلا تنل ةيزووشتتإ 2 ٌْ
 بارا حر اوحابال ال اوال الداون عساونب
 مالسا(ل فنم دارملا تصاوجلاو ادحاو ثوليالف لت
 املا اًمالعو اد نلل هليل نزين اذايي كير ذك

 ع اعالزمر كرد تتهرب ضاواشاز ع
 وفلزسو وريلعسلإ رص اذ اكل من ءاقلا وهلال او لهلا

 8 (قا'ورجوساب ناميالامذور دنا نيبرعلس بع ف :

 مصرامبالا



 "ةلمل او 17 وشزاركزادساإلا ل !دمذا دامس افلعا ملومسروسدا

 لا ا اوةاصمر موندو ةاكرل)انباو

 تارملاب ناّمالا: مالشلا ءيلعرتشت اهواك لب اهوا رجم

 لة اول قوش ازرع لم. تحلل .ء
 ,ل !1لوذاهالءأ زرعت نوغشو حصا ا و لكون إض

 ثيرحز مز اضشل جرحا قدرطل از عج دال ٠:طاقا اه انولو هسا
 ل ارومالاب قدرصلل اننفلارمرحواذا مكرو 21 هر ريض ىلا

 ظ قتع وكرم عاطسو ان جزمونأقا لوني نا اعرشسةل مك سارمالاو

 | اا اهلل قيسدإلو هد هداضراو كارب ميس ل املا

 ناقوالاو :كنسرس|اتنارلوث ن اكناذالرسن ع لكؤعسا اننانإ

 بداتلد دن ذناكناولامباكن| تجب مل اكالزمك كشلاىر ومو

 مهلا امش ام المل اهن سام ولا هريعون اهالازمزومإلا ل اًحإو همنا عم

 :فاقارج لاملاورتفاعلا و ن امال كتسوا .نكيم اب اموتاك

 عطف عيان مناقب كر جيرو وطعن الل اًكاو تالا كشدل ال
 باوئاملو سفن نموملا تك تزعل لزب اريل اوطرتسلاعمزعطسلا
 .. فاول اكذاكإ 57 نموملاب ىل والان ن اًمالاب فاصْن ايام مل 5

 يلا | دحخو|دإ ايزك ناو هنن ناجل فك امال م«ويشلا
 0 ومب انود كول وسن ىعسالا ف نصملا بيل هك هوحول ضرك

 َن ه0 ودلس لم رحل ! ذ[مسدااشانا لوقا منال لوقل نا/روك)

 - داوقاوبل خيام نوكرملاذ املازيوملوا هافاوللا نائبا يلب اًكاَق
 تر ولاول وفل ال و يالا تهئزؤوزوكبا/ل ابيك نعت
 لامن ماوصرييئاثلاو ةفاضملا (ضعنزغي وردا تحفاسلا
 8 . ماما زع اورلازمس اوم لك رزكوفناك ا مساريعتاىور

 ىشاشلا



 سانا باخ لكننا زمر بكا وناط
 ثإ,لن ايااذالع فيعلم البر امدالاوم يبا وبال ا

 هرب توما كردابساةرس اس ةطسإ اولاسلمزلد اسكس ادرحفنلنل

 لادلو ةفاملاو باسل الكمال انيال عاق روق امومالو
 . قمالو ةنفاعلا زف بلا رولا نامل فال لاوزلاو هلل عوميا
 ظ لص اوكيماذاانال با اووضم ليلك

 اش نازمومانإنموملالوفلاق نم عاش زمد ]ما اودكومب ظ
 ميد | اشد |ملوفل ملا اشناباسان فلانا باع :

 انا هنااا[ 26
 تاحناان عمل ف ارركبو لاما مول ارولنمارومال نم كك وعذ مدنا
 لضاحلار اهنا .نيرحا ارم نيم ع اره بعدو اهيوشنلا يرن
 زمكل ازع رمملاجرك هداعذلا قديما مَهدمحوم قيوزاىلعتا
 ءثوافسِ فيت فعصلاو عرسال ] ءافوسنفااو قدور مزلا وكل

 كرو قدعم ملاشنزوسوملاهماليوا ىلا لو لارا هراحالا ىف يملازماكلا والريش ) وص حو قيس ام ىف غب
 قع /نامبالاوهجرسلفّىل احدد :٠ يسم فن اعالاكك د ياوماغعا
 لضفزموجرم ةرحالاف ىضملا هافاوملا نابية ككذكن اكا داو كومصحلا
 نسج ىىلارانمل اب هدد | أش نازمومان زمول الو مل ن اكن ىلا غن هس
 هذ وكيف د دول او لاح فن امالل قبل نيبادا ةأفانمالد) عاسملا 5

 تال | وعملا ا طن نايالأ ليو نمد| 1
 ث_ططسل نالخلا لاما ف عطا عل اي ازهن هد لاح

0 0 - 

 يم
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 9 ظ اجا 5 بكا
 5 لي قيده ديو كرم حيجلال قلقملا تح

 هانا نسا عوفوىلاقرصل نيس رم اوتنانال واج

 نغم رتل رشم وكون نايم امو
 يىلعف ابهنازملوغلإملعويطا الف كوعللا هنا امإ ْعطمملاىوهللا
 2 ااا رمال ماما الاقل د عرتسلا ويطيل وعلل | هلولدم
 علل ف ناببالإ وعمر ] كسا داوابلاب ىرعم اق يرضتلا لل قد امالا

 اساو ميل عسل او باّسك| ؤمظ املارمدر واًمإح بجو قيرصبلا وه

 هد !تنيب اذاو فسار كد فمبلا عجرطا زم ةقحا ف قطنملا هلا
 فكلنا ن امالي اع دلعب اما هنام .واعلارمو فيلا ف قرعال

 والذاقرستل اقاطل يرخاقدستل | ةفل اهنا لع سصوصخيروماب
 ومو قلمسملاراشن علب اقلطم محا ئعرسل اون رمل (ةقلغنملا بحزم

 بم البخإ سكمابعم لت و ةيدضنل اوه ناميالازأاكا و عرماط

 هب قيلب ام فصلا سرحاو هن اب تقدص ههاب كتسماوعتت انلعتملا
 فراص مدإزمشوعصون اب تقر صل وسرل اش او هب قيلبال اعورنم

 هسا /ثوعبطملا نوصي اهدامعم ابتقرص, نال كسا ودد احا

 ملنكب نساواودسسبن اذ ومحسالو مَهللاب| اوبل ةٌثون) الو زوكدب

 تاو ماكحإإز ين مذن اهْدَقَداَص عينج: مةلر مات ان تقدص
 د ا ا :لاحالر دية لوب 78

 لم



 فولي ؤيحناعزالاو م ككؤ ىلعدب ادومازعدبال مانشنلاو يما بف كليم
 ناوناغذالا 1 نئيسلاو م - ملل وماما قلرشنالابوشم ه همدورب مر أ

 كلو ممالك رطصا د قو نادال و م زب هنيدي كعلم
 ظ لعل عمي نإ قيرستلا تيمحرسلو ج جات ]وهزم فت اكمل
 تما اض نا ادهزماطو' ايازاغداو«لب ناك ذارمكيزم قدمعل !لنسشتم

 ةسلا عزووي مزخلو قدصلام بسس نولي اولهم اننا دشنلاذ و
 محطساول اوس لونلاو| دحرمعبازهاقبرشنالاروشي انعازتنا وأ

 001 ”رمادحا مزلبف مصرعبا قيريقتل اورومشتلا نيب
 هقالجز دوما و نقط لءا والعن اغذالارم منع دب الع ذلاوه يعزشلا |

 ذوج بج العجم رقونا اعدالاال نمش او مج وعماسمن) اناو
 موب عمان ] هجولاون اًعيذالا نورد كتل اف فدسلا سس عوذو

 , داسال)اقزملافامرغنو رصاقملا جت يق لاق ناعذالا )لا ثافنالاو
 انماهرشلإ رسل هناويَمكلاو ثار انعو ظافلا كد وكو عاتبإلا .
 كيسبلو فاو سيشل فا لآرداو لويفو ناد اليل همو ريت نا
 ن اعدالاذوربنائبالان اكسايت الكل نكتاضباراقو ةعفاوب
 مباعز)ال|ىلعلا ؛:لا! وصلا نسيم الانا اصبا سل او
 ىعم ارض طعرو قييد 4و قد قدا لكتملنوكجعملا انما كار داو هلونفو
 ن اًييالارصئلتلاريجارأل بولئل اال سس الابر جا اهادرخو
 ناس الإ نوب ]سيعرف ةاهايخي اًكدانودن انيرالوئلتلا|
 د اقبال اويهاسر اجت اكناف ن اع ذالاوهكيدصل !نازمر لعام
 دافعا ف اكن انيالزودن 5 راح ناغوالاد ولي وق لد نظلاونوالاو

 ياذا منلحِبلان اكزما تكور شعم عزاحلا ءلقملا نايئاو يريلفنلا ظ
 ىلا لاهل :لغلانارماطلا اوهل وؤنزم فقاوملاييركو ام ىلعقح

 رح وب روم اا ا

 6-5 752 جا يي ب ل 01



 "ليا يلام نا عضال ظ

 1 ا
 9 دي ولمدج نارصاطلاو ]لا ادهزم اوملاثك) نايا ن اف انفتح
 امن ةالالف زمزم ىزلازوب ا اًماالثالاو مراجلاداقنعالا

 ١ نإف كعرشسلا

 ا هديل ا 0 دلسسلا
 َ اوزنن اويريلفملا هاننعالاو فتكا 5 انبالازبمعانأع دالانا
 يشيل ياو هريعو ىشبلا4 | انااا ويانا

 اص راحز اكامالا نامالا زف اعرشينعبارماودرفغو مزاحم اجل
 فيرس اهب نلكملايرلنابإف كمل ننام نايا ءاوس
 نسدنوأ لعاب ثق |ةزورضلاب هي رج هداسويلعربن اتموتلا
 0 ناز يوسف الوسا وراق اذوب ةريسلا ايؤيدلا
 ثط داو ل مجالا ]بس طع قاررممل ابيت ةماعلا
 اههعلاوسلارع ةالصلا بوجوب قرر لولوج مصتس ا ناميالاوعب
 لوكاماماورورججا يلعودوبجملاوما ذهو جراسا افارعاكناكالثس

 ىف  طرسالم اف سل ودامت هرم ءاكحالزممج سل اهيط
 ا ز اقنالاو هب ادا لاب قددضملا ثاكمالا

 رجملا 0 ارثالا نايااعرت نايشعالل قيرفنلا :

 ظ رانولو دن ارنعنسومونو ت أمىحر ازقالا نكمل قرضولؤح

 انافاافلضادر ذا ناوبعمالعالا دلو صوم نك مار اينخارفب
 اهئ اونو العفو بون بزب او ه تن[ طشوتم

 راسعا



 ىلا لا ا 506 هرورعللر زفالزامتا
 د ”ايَخالاب قيرضتلالوصحت وكي نإ اصنا طمُسنوَهْب درخافتاب
 ا اناا طع ففحو جراشنا لاق ورامي هنارومام روك زوم
 فراينحالارضملاوم ن امال ور تعم ال اًقفوتنع ةدابز
 نعر نيكل انضوار انشا لكن قدسل انها

 فراشخإل نعاولكرف هذ افرول ]ب ان [يطنملاقيدضتلا
 هدو فرقرص تلق |ىف ع حقؤف موعطارظاو ةوسل|وملاعدزاذا اك
 الف ةيشمإ 0 انرالمن اف ارامتخا بلا تسينز |رعزم

 اب ايتخاالمم ل الازد ورم لبوط ملكي أيعرسان ياسر
 | حرم اظو قب اسيلاوب رقنل ارم ككذ َقِئسُح كعدتو يقتل |
 هنالخرءاطل اوراشحالا يومنا طنش كركتي ذل مالكا
 لك هزوكدملا ةروصلا 5مقرص م اطل: لاب المن |يوعدو

 ى مةَءلل اقروشملا جب رقل ام نعل اسبوع !حمد دقو هن

 هلوصح مود يابسة ساس امر ان ولو :ىقطسملاو

 فيلكرلاو رخل راسل ييلعسلاو ولا قانا

 لعند :لوغمزم ناهيااناكولو جاشلابان نسا ١ العف نول
 لصكعا و ةرشام الاخالا ”مكمفحوب فاضنالا الكيتكانود

 ضرعلازم عونلا|زهز| بيري ةلوثملاءزهف مدزمرعيفعالاك
 طارش نتن اكس اضباو فكك فالعاضبأ احلا سال
 روم فيكرامزإ رمال قبدضمل هلا صجرفالاوناكمالا] اكراشخإلا
 200 اسو لماما ]تم ارومامن وكن ناورائبخالاب لصعن |
 لمثلاب معاد لصاع معي (5 ركن ن وكلن | اجرعسشس ال لائيديرم
 تلصماوسا« ذب ناب مجملامأيعا دات دوحورنغا عرشلالب



 تك ىو جودي ضو ووو (هووج توت را وق نين وبس و يي راب ده ةييسسلاب نيد

 هي : اقنل ودم هتان ايقاناضرعبب ولو الوإ ةريعوا موني :لفشلا
 عطل طل اهدى حراشمل )سو دام تلعرفم ل امال ادنكألا
 ا عب آرلا هاك 1ترعب] كرم اثناماوم لالا اشاكمأ ناب

 "سؤ: د راب نامالاو ننعم اكو هما ام عن امال نالع
 ىلا جارتج زمول رغمل ان اير 4 عمو

 ل ناهيناوكنيانايرتسرما االول ا

 1 1 انىشلا|عووسو ,فرعملاو قيرستلا ارورما ناو م
 "دولا فرمان |ممهالكماظ فيرف نائب زانية ذو لزم
 تيعرئواثاماتناكرابخالاب كلصحادااهاون ااا فعلت
 نابديلب انين اا تلوم ةالكز ازهر هيرنابا/مناو انباس كلك د قام
 مقال نوكت نيف انلانب اول قيقؤنلا كل ذب لصعو مفعم نامل
0 00 0 0 

 را

000 5 0 1 1 2 
 ام نتكبرصلاو !اجوأ اعايبمالاو ملال اج ةكيالمل انا
 ملعصر اكرابحللا نيل اهلك و ىلع |[ صولا زماوعمس

 حراشلال اف نبل انقيشح انرورم لعبت ساقلجزم اكو حراشلا
 ن امبالا ىفاقلطمز أءداالوصحن ارداظل او لمان عصوم اذهو

 ' فيدو قفوممامدت اوالوارأشسخا/اب 83 دناسا 0
 - جام .ةتاحاومم انامارنعن الجل مهمل اناملك

 ميل !ءارئن | رم دولتال ةرصم

 مف اا داس

 املب



 نيشريو يطخلاون !انؤفرسرالؤنوم نودباكملاو ايعاب

 شا هلوروشنل ةلكونجزمدناب لاق نساماونا دامس نع
 - افصلا زمنا حراشملا ءيلاراس اب رع داعم ةدارالاو لعل ع

 رب غمر شما خالكذ دور و نكي لو العناكاقس ةيسمما ظ
 دصتلاف هريعوا الإ قرصرإرمنثيكرشمل اول صاخوماد

 هلو فرضت انظر وكب رفواصز اجامل هل نإ وليوافعنوكيدت دق

 وريعويعح ود او اىنلزم مصعب بل !بهذاماماو فلا ع هنا

 كبرشملاو لسا 0ك ١

 مرش د اكرممسوبي نوي نايعالا نرسم كل ماقملا سيفعل ارنعرحاو
 ثيجرمجلاثلا ل اهالا ثمجرسل والا هوجو لع ليل قوممو هزي
 عب !رلاايشضايس ماكحالا لوصح بجرم فحل تالا
 م !ودلاو هذومت ثيجزم رس اخل ل اّحاللو لسمئتلا يجزم
 عيباست انشيدوك ايلف نوكيمنوكث يجر مرسداسلا يلع

 طارش لس نا ادع + هب نولبوراشحالا دو ددذولب منول كيمجرم

 دعملاو وسلا ممقرعحاسح م نم رمان رصنل 0
 نيب لس لوو انلا مهين منفذا ظ

 رنل ان اعل نائيطا نوم عمو فيلبي :
 لمابن اتناول ادهو نيفبل اوذ ىلا نيقيلا نيعدعب
 ةرحاوزدمحاما السالاون امانا ن |سداسل افملا نافعلا

 مدح يجزم قفانملا لع اك>ارالره) امو ناب واسم نائننفحوا|
 اغيل اتخذ لود ركل همالسإ تشن مزال ملاك انع
 لدقق ناعالا امإ سس وفن وثم ادرغيربوفتعقرلا

 ٌتحاّص مل اراشنإ موه مهوئمن ما ا ماو مموئم ق يف قنس
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 فيي جب م سوس ا اوس سب يبا نساني سعوا يع تيك و سود وو ام

 - نافيال اووبررثرل نودي لكك قْعاو هلال عونصخلا منوم اهنا
 ره ص و عباسا ماقملا كل زودب قيرضتملاق تحال اكماكحالا
 كيييراسإ غلط الر دؤطقف بلقلا اما ن اال فتعمل وفنف هاذملا
  اًسعضلا )وامور لامعالازودب اهوا طئفف ناّسلل اوامرعموا
 جك انهو عوالوادداوامإ مالس اون املا ْمطقفامنمتابجاولاو
 دازفالاو طخ ىلقل ابقيرقمل اوم نامالان [] وال ب هزملابهارملا
 . هن !ككاغتارازفالاو قيرش لا هنائلاثلا قنخلاوسودلو طر
 راوفالاوقيرضنلا هذا عبارلا امر اعالاورازرفالاوقدرصتلا
 نسداسلاقدوصرل ا طرسسنر ارفال ءن ارسال اتانيداولالاعاو
 قاررفنلاومزاميالاناعباسلا فيرضنل طونشسالورارق الامن |
 نم انلارحالاراسعالاطرش اهصرح ارسل هر ارقال اوم مالسال او

 يبون احاَمفعمو هننا ةفرعمحساتلا ط قف سا مفعم نامبالا لا
 عب داقعاتلل ثءالا رجهازع زن نيو امقفل ارجعي عل ومص وه دالاجا
 دلال يل صاح نامجالاجي ارهنل اياكم دد شن |نسوم انا نافذا
 ىبءاماةوامشلاوةدامسل او نيكل او نامبالا ف ةرمعل ازال عاش
 ٠ بيعسازمولماز | ىت>تلكم لا اهيلع وم يلا لاح ومو داخل
 ناصيلاوزيكأ لعمر جلوطزاكن او نامالإ لعن انيزم ميو
 دولزاكناور رمد ارذوطيرعفلا لع امم وسلاروأكلاو
 فجور لونك بل ارميسا ام يع ةائاطلاو قد ريشمل الع هرج
 "ىتع اطل العالر وطارصدزاكرفوب ندر داكل أم اكو نسيلب |
 | ان دعسزتدرعسلا و, للعرس )ع صل وود هبلارشا ىلع
 جي ريس اوبل جرحا مس |زطد وو قبر مشل او مهارطن
 ملون كوقل | د لاطب | !فيضملاز (كرإ ةودزنه ى|ثي دحوم

 1 ريوسلاو



 ١ ةيعسدب ناكنلا نامياابعب قساراجب دري هير ريبعتسلا و

 رزهلل ارهجرموين ابر عسير ىنسلاو كل هرب ىلا غياب دوعد
 دجال اوناميالب اريعسر رص ايدي يؤزمدي نا اكئرلا

 ثرجرتْنن واحلا ةواترلاو ةداعسلاطعز دكناطارخالالانيلاحلا

 صيخبلا ارو بج اعد. الاوداحسالا نود كلكملا تافيجزماتناك
 5 ١ داعسلا ن وكتداحسالا |امل كان سدا تافيصؤصامهدو اًمملع

 ةسيولب| افصل زمن وكتلا ناويسروو ةوامشلا سولت انن)لو

 قاعنل اك و ثيجزم هد قبلي اًمىمسن انياكل نموتس قلنا ذاهناو

 قلن ع ةزرانعومالمداعسالاومميذل ا نسوكتلانالرظن هبقو

 ىلعالو س ادعو فراح قلل نارع نو يلزالانبولتلا
 الع نولتال ثا لاب ىرفلا ازم هربرت وماما فطسوت افص
 2آ208 ند امفن (موزلتلا اخيلال انمىتاريفنو تاو

 لوئيزمزيبو سا اشنا نمومألا غو نم نيبىيعملا نو كالخالم ا

 ىفستارنابلوهبزمو يشب اررعسلا) ابل وفب زمول د ىهشب ا
 مب يعي كذلا يدم وصح درج هداكتسلاو ناياابينونا لال

 0 مدلل عش ما عمالة وصحتك الا يقس ع
 ىل.اعر هددايدانملاوممه اًبيإَس نور عر علا ىلع زوكى يعم ا
 ام ةدامسلاونامالب دير ناو بعسل نمو ارك شيم

 ومو هوكو لجل اوح نبشلكلاو ةرحآلا ىف ةاجلايلع برتي

 مل وصع ان 6-5 ولعن ريب ااهن مرسم وو يعم ا ازهد ىا
 من وكأ ًاماوزامت وصح درعوم يعل امناللاحلا بالا سومل

 5-5 1 فم اوهاججلا يلع نرتب

 رد



 : نايا ترا زسافا لاوس دارا نائبالالوصجاونمح اب

 مطشر مسا اس نإ لوب الا رتالزوبس دوسان
 وا دتارولاريزعسنزنب ىذلا قاتلا نؤعملا د ار د ارالومحلاب

 لو فالخالن الاواهظئل قالخا ن اكن رحاو ]ب لعتاسالاو

 م 0 وجرمو زبانل مولعمربعةافاولاز ا اًماناقول احنادن امام لص

 كاسر او قبال ربع سولو عملا انهن نموم هذإ تلزمو من اهجسسا
 ىو لومعي نوم اسزل از ملوهدلوسر مهج)سرلا ول سرل اونا كسمدل

 بابلالا ىو ةريبوسانبيدبعلاةزافسنييبلالا فركؤ دلال

 اهي من عسا كجرب ل لس وم.ةءفيلجر مك ويلكم ا مءولوقعلا يا

 محلاصمووجوزتلعت م يني مد ابلا يوك 01 لاول

 . نم مهاوف,كردا تن ملو ملوفعب نعتمد اهيد ملاوها امن يلق يل
 20000 /تكودازاو لونعلاه زحام اواسدل ا حاصم
 امبأراعواههرابمرك د وامهأم هيلا ةادماولا صا اهناناعيتجام
 ظني عم تفويت و لسرلا رعد ةيعس !!عرسانل نولي الب

 عولوملوفرنعاتلكا | دهردصْو مالكل اف ع لوسرل او ىلا ١

 . مل نالوسرلا ياصتعرقو رصائملا رتب ولوسرلا مح الا
 ةر 1 و حم تانكو ةعدرس

 0 دل سو باثكهلزموهل نت فيل اد رع كل سرل ادرع
 ظ . او السلا لعمشوي لك زعاولع نوب اومُقباسلا

 9 :اًنافنسلل نلدىزلا| رهو و هدواوإ هريج:داعووولصمى ا

 مج يف زوج ئعسجاو قلخ الا ليسرلا من اكعسمل ساراس النا ىلا

 ةييصقز |وجا]ب لفل صرسوم اك ملاغن الع بوجولا عىدال مافن
 00 اه سضتتت اهلحرن رايس اطل واللا

 1 لاشإللا



ائما زنا ملازما سرت بيخ اتي 5-8
 ”لوام دعو د

 و ىدميمال ةقالججلاحراشم 7:0 7 :

 هوبا 5 ناب اولاق يحلو عملا وعملا] ديعت

 3 يطهر اسال

 5 تا
 فيزا امر ازال اوؤز اسبلا مب ضيع يذلا نككو ناخب اتمل ادرانل ب
 ةفرعم ىلا قيرطمل ن كناو , هوطدو زجل ةمؤخم لعامل خلا

 لصخاو لارا سبل لا نوليالوككد عوفو قنا نالقعلاد ارقام
 ساهم ني دي نجع اسمان مالسل مهل ءا(نلامبتمو ماع عشا

 ن اياها انلاو ةاو لو اخنماك ىيلارومازدداممواسسلاروسازم
 تم اهلا باوتلازاثلاو نحل ف ىا اموزعاو ن اطل ارهاو



 دوكو ىاورل ورسداقملاو هيعولاولا انحازم ارا شا
 زيدا افا اراخالا قدرطو باوثلاومهوك والا ال وصولا

 لة اه تر لتمةؤود شي
 ئ 0 ا

 أ لك لاومالا هدر وانأشتما

 ا
 كلب اخاتملا وال نيرو ميشا ظ

 ئماماًباضقلا ىل: :انينيوتدوز هنن اهتم و كر دانإإ في خالق

 0يانعيااربنم 00 ابّجاَو
 اطئاو مك ذحانيع )م اكذعي ةزيكديسرانإ ىارحد ]د

 7-5 ثعلاو]هنلا ياحي اسالاط طة شاول كتعدونم ودرمى أ

 رك ذا ةفرعمىلا ةزورعلا تعيراعرو نمر دياراهف ناسإلا احلا مس

 مالل مولع] سرا ارا بوجولا قي طيالو اسس لطف مز اكد
 ئ فان اكل نيلاومأف تسال ناد مالكا

 هر لوسر ]كلش نادك د سيلا مروا كنس
 هنمربالامنالصاحلا مامن ةمرلاوسمالسا بلع شعب ننكو

 , اق ةرديانسو لوداع المنجا
 تانهانلات اع و او مهجر لاسر

 لا اروكرعنلا للا ارهسل مال اومواَعلاَو ت اداعنل
 شال زووم اطتوعز يجزاك لا

 * يلو



 اهلرةمنل امحو لخداع والك هدوح#ر باجر مأ ىدوةزهمعمج ا

 هت رت رزعهرونولبو جارل اعل !درل زم ةوسمل |ىعومزب ىلع
 هلم لانيالاز عنبر كلل ز عبر جو ولع هتوبسل نيركسملا .ةوطمل | عر
 سيسا نكلزعلا ناز جيلا مدنحو ةزهم كل د لورمال اكو دع

 مل ناو ةداعلل مف انلاردال اوهيومبسسو ماسلا ازاجيزنسا عورانيخإ
 - تنير اكلقشل انئاف ةيملاللاةمطصول اوم مسالا زن مل عاف منان
 سشكاوازوهساما ٌءْسعبلابزة لعمان قراوحلو :مالعل اف اكاشل املا فلفو
 فراخلاكوا اهنرعنلل اميلعؤباسارميشللا قر اخناكنّعبل ل وسس انى
 طرتشي نموت لوزشمبلا نم ناَم) لق انم ةماركر داصل |
 تام اهرال ابعت ا زعملا فالطاو اول (قو جس ةسلكلا ىمس يرام
 مالى دمملانودمل انادي لع فراخ ارومط | وزوحو تبيلغتلا تابؤم
 صعد ركزو ةيعسل اوبل اماو لاثملا بزكىلعمطاقلا ناكربل
 فالءءراعلل:نمثاننولت الكوع ةيداعلاامهابسان | نيئفملا
 ديباتلاعا د دو هلاقيدصن ىلا امهىلان ههايدويقلا عمل
 املو.لوف لوو مالالع بجو ان: جلاب فيبر اذل !الول ذنال منمدبإ

 بم داكلازع ىببل أوميومل اًسيولا وغير ف واصلا ريخو نأب '

 لص هاوعر قفو عرس ةوعلبار ويفر رعو ىنبتملا ومواهداوعد ف
 قدو !عيلوُميرَو اماوةوبمل اووعر ىف ىقرصب مزج الكرب لك
 ةوطن داما انهؤطر ئدص ١ مد ض )او ةوسلا عدازم نال هاوعر

 فيرغن ىف مهعلكل و زج ينمو هاوعددت ددكسشيإل تاذكمئاب
 هرلمسملا هذاقلا يرجون دز وهاما موكلانهلوصح م معملا
 "رص فرسل اب مسحاو للعلا ةرعطلوءانلعلاو قلك دن اعسبس نان
 ن اكناو هب معلا ارومط تيزع اهاوعم ةوسلا يرم

 هدي سمو بوو مدا لإ 9 ٠



 ملعل الخ مدعرش يادسننا انكم اصاقدصلاب م هاو
 زويظس رعد صلااد علا من أكسس ىلعان االقعز 5 1
 اذا اًءاضروبظ بيلي قلك من داعم هرجامذ ا ةرعملا

 بل اقاءمهلا ككل ازهلوسر داع اجزم نانا حاحا
 هلاسلاىوعمىفاقداص هللا ان تنآنادّرط هلاسرلا جعرم
 كنزاكمرمب :هدكناكو «رهسللا كسولجؤ كن داع فل ا ممل 59
 فق وبدلا كر ورم لع اها رصع هناف ريد للملا ]عمت ثازمث الز
 لس بيعر وكول ءل العز اعلا يرحامذ اكسب |املكراعامر ىلع

 يع 1 اوممل افمىزل [كرملاعرتي ويرمي ضدنا
 توااالستيركت اكماؤاس ا/ذاهيسفن فانك يوعيلا
 597 00 ىنس ىاذلان اكمالاز ان

 مِسنليف رباح له الاس .

 انيلملا |دهو انويدكي يشي سم | نولعم هن | ذيل لعنلا او

 عم ا ارم وكل عق انالط رجاطبج ابكاعلاوطتلا

 اسهذ هبالقت روع تمل الا ىعى مس ب السلا ىان كم ١

 كتل انمذوايهذ بقي لهن بانطعكتد قلانالومت اهل اظندا

 دل اسرلا ىئرم يا هدر صن يمل اضع مالا ازه ياس ع ا ازوت ظ
 . بسلا تيفعروكزملا يمل علا قلغ من عسا اجا ىلا ةانلا تحوم

 وسي سوم ٌفرطرحا ا انعدام روكرملا
 كب لاول الاس ىرجاعنرموسلا, ملا ةطيماوماكنلا
 ظ رجال هلال فرمان ئزسمب كرا ولعت بهعاعملا

 هيله بزعل دس ود مه لج الاس

٠ 

 لكم



 0 لاعب سا نايات كتم أكو 2058
 دلمد طفلا لعل انوصحكدو رالومسلا غمابلا قزف بيوع ٠

 1 يام همم يمص ل ىل 0

 كرورعلاوطقلا لحل ادت دف جزعبالو هقرصصي يطل لأ لوهصم
 . لافت ساعنك هذال ضئانلاومالا يا مزعم ان ولن اص مقوضل
 كعنم عالطالو | هجا امو وسل ف ةيصاخ رم احا رس ناب
 د ارطاذ مضارع صعب ىل هدر واط لحكم ماسحال ار معن صاوح
 ناكمادإ ىل .افنرتلك ولامع ال هوكوركد دان كامي ومعرعاغ ولت

 فرش هذازالع] قير رشنل زحل ال قكلو ىلافن ساعة زهملا يا اقنوك
 0 ' وسل اىوعم يفت زاكل اًوبرشرل اههوكناكما وا ةوبلا جرم

 نزلا وكناكماكلقملااهروك ىلا تالامجالانس د درزككلا
 فوكو ادا عم قيوشنلو | شضعملا ذودماكضالازم بتم اهيزععن ف
 لبل دنع نس ان ربع ْسسالْس تالاقحا نبال تعمل ا/تعفواما
 ناكمار اننا اسلام دامس لاوس يروزمل ملا حرفا

 هراحىااممرعر رول منا يمس اثنا راح آر اند ةزولا هع

 هض رحب هلدال اًبكذا ل ايري رمتلا كر ديا بيوس راثلا
 فرومل| + اوايالمسس ؤىللاو انناكمانا ناسا

 ىفانبالوسجلا رمد اغنسملا ةاحرأنل انا قيوضنلا نا يزنالا ىلا نب
 ف.رورملا ملعلا زيا ركدامناكرافاشإلفةزاحرعاش وكداكا
 هرب ية يوتا فزاع قيررورل اهوكز ياللا غيالو فرصلاب

 كي دوم دارملا تسل وفن نال ناكل ابي عة رجم ا روبروك ال ارم ماوه
 ليسو درئاملا جالكماطن كلر سفب يف نمر يع اال اح عقبال نأ
 - ىواقلا هلاب د ودبرب 0 ا اكل/ر ويم

 مت - -]

 ا
 رماد

0< 

/ 
 ب



 دو 22520 عمات ل لانو ع وغم
 : فره ميس عبءتلكسانإب ةداقلا ثرجاماضر |يراغلا

 1 ايا مقل ةجااوسعرو د ال
 داو مالا :فسنالبل والخ ميد ناكل | نعمل ابام اود ئالخاللؤالا
 ففأ ماثيو وبيل ولا, نولونب مل ضل افالعو ب بابسالر نان
 اهمهرومقربا,يلغعلا ذا لقا نواَع فرصل | لع ةرجملا زل اونا
 ةرعلا الدف الل عافلاد وجو ؤعزمسل امل الدفاع لالا كاك اكفن |
 نعم اي هريعوفئا وما حمصوفدسل لعبا ادام اروصضمب كيح

 ةزرهللر ولع بيزع فدصلاب !قلُع ةذامل|ساارجا تداعاهوك

 رحصم ال |رسسنل ىف كلل نكن وكب دوك ةعلارب اربوكعم نولي انلعلاو
 . صصاولا ابطل كد نود نو ةزانو ارجل وكب عل اا
 . مرخاووطقلا عمل اك كنادل ( وكيالهث ازغمل اروكبالذ نيا الا قصر

 باتا مما نيب الل اوةاللنملا هيلعرهص مداو مدا
 1 ا داع لعل ادلإ ربولا
 اش كرم لونا وزوتا سا( قالة ؤ تسلا

 اؤاوضومنمن 3 را لا عم ةرسلا عنهايزمت
 ولأ, ىلا لانك د ىأ ومو دريعز حان ١ نير وكزملا مل و 0 8

 ةطس اونوا انه انش توكبذ اما ذذا ةزورمج ارعلإل ملا سازم
 ةوسلل عمالوامرحاو| نالوالانيعتم فلنم هرخالاو ىنسلاوالوملا
 جك 0 تو ,نيسلا| نا كيذالا

 لاف م , دن اكىب ميد وسرابل اقالحر ن | مماس| ينازع ْ
لحب» عيل زع ]فن اناء نوسر اكن از مت وين نلخواذلس

 ة



 نن اشم لاو الانين نسام داك نإ اوك وليوب

 7: ةوناماو جرن لعونجاا الابن اكاننا ةؤبمللوصخو ابتحال ا
 محش اهب تلطملاربعزب ههازبعوب حاس بد قيلسوملاويس

 عرملاو فول يبزم عوفرملا اوللا يود يقف فان وبعنبا

 منزه ' تريك قف نفاس معك رعي زباغبملا
 مناف داوبوشيرف لكم امو قرف رج ماهو مزاذا اوس و
 ا ل داش از اكو هزعأ ماو هب وما
 /فالخإلورث ول انعم هولا يوعراما سعدرالارسار لعلم
 2و هع سالمد اامءرحا نين خولف ةرعملارامبخإ داو ككذي
 0 كلان ]غل لدا

 جا سيدح م( ١ 0 م هرعو لب وأ

 0 ومقش بس هدو اممللعا دؤبطومثم ةزوسنخف |
 يارب“ كالا مالا اقام
 ب دزعاوزعامل_نم| تح ضرار موس اوملوطاكزلا
 لان تلو فور يرام رعو ييولاوي صرصماوطاخ

 رف 0 ل ااهيلاوف وسلا عراقملاهلا
 مصر عملات لط قمل مع“ الاكس مضر املا تاو د

 نال عا يذ اننالا ماجا رس ولع
 ت اارعلاىا منالعااوفزامتالا كال 0 لرفع طا

 تءاارهلاىزوش -و رمابلا مولاجلا رهاب "نعت ل انفك شدا لن جرم

 1 0 لوس ]و ىلع زبد الص ىئنلا كوعذ فوض
 هرب ْفنرم اي انذاع امرورم اًننييابسلمف يع
 ا نالاقحالارم دول زم علا اي |



 معاي قلك ةزأ مددإ يرجائلا بد اعلا مولعل اوباس ناش أك

 ةيلقعلا| تارافح الازمان نعل اننولعاه ولف يبا ةرع اطلا

 ماوفوعمسوعيشنلاتعلارب لنوع عم ةروزلا ملا 'رتاونلات ا كرتالا
 سراج لعبا بركلا و عزيلفانن طاون قملازوعال نازئاؤلإو
 ) اينو ,هسنعبف نلسزم| مالروك زا طاوتل !عاشُم ابرطعناال مورص

 دومالا ونا لهم ازممالاسلا كلعرنل ظننا زلال نييجولاىإ
 هدف هد عطقلا بكام داحالاو دوعيسلا قيمر ةراعللا --

 يزلال“ ري رفلابىعإ 7 وفل ارم يا مم كمل از زغلا علني نال

 عسر اؤملاد> لاممإلو فالطالا لعإ ه:جلاروبإكرنإوت
 اهضعز | دار يدوم ناوخملا يا ماي صاغتن اكذإو ككذس يروزملا
 1: اورناكردن ايبوزتاونملا شرح ادوهجملاو ةرهسلادونستا ويه
 د1 جي بحسم جي مسالا
 رجتشلاياملو يلا فاس | تاع اف كن ئيطار رئل اقماعزلا

 مهيار زمامل ع عبدو عزخا يمحو لج اوثلإ زغلاو بصلا مو ورجاو ٠
 نم ردا تنلاو الون تاو ماعلا ةرتلاوو عبرا

 ناموا بلقلا دإ داور الكت اهلا يلظنو دعم ما ةأكيورتحاع

 رم 0 ارسل اييرو ةدانف ” نيعدرو ةيدانك رم ميس ةيببرخاربر

 بصرذ| كمر امولزن هلرنو ىو عزوولدالا .اوممعاف اًسحازمذكر

 ةراا ىيدابرمعكل ارحم مامضالا عقوو ارسالاو دقو اركلو

  تناور نلت منل عرعر د لوقوع ليقس ند اوكراي هرانحاو مم

 ١ لال عرتب دروبلدهرابحأو ةيعابلا» يلا كلتنر اهل لوقو ل لاظ

 رم نموه تنمكشناو نيرحال /ئْوْسا ملف مد| ىلتعل ملوفنو ملك

 ب الىابصفن هس اعل ملودو ينل دنا ناور ملال تنن هراشاو

 باوحا



 عروب ويلسر (شنالئالوت وو دوره ربة كيزةوراجلو بوما
 الطفو اهلل

 |ىدل انامل ازيافاسالا دف ساس 1 ١ هلوفو فز
 ة:يعطلا عماكؤلاباتكاوكضانق نزور امال م

 بع هنا امحاو غفل 'هرنعمرو نابعسس نم[ عبدؤفوو
 |رضهد ملا اوقالازسسم كرا دامو ةردرلامايرعتتونم نوال

 مبصعبالو ن اسحب طر الام كلذ رجل اوم ظ
 مخد اكروجو ىلع عاجت-لزئاو ولم 0هزملوشملو دفا نآوند

 دابحإ/!عاوتنئاوزن اونل ارحاوغللا كيدرم تاييزما هاير نام اطلا

 تلىابؤ طم ةزوكومادج ةرتكت ازعملا يا ىددو كتم رد
 ب ”باوعن اكرفو ]مقل |! عاضوكوريسافنلاو خراوتلاوزبشل ا
 مالو قيس بعلو ةهيرتلا م لعلط هاشم دركجزسويزمردانونلا
 بايرإكرتسرف ود ارب سبل من كعف هدجوتب ارداالاو هاو

 امدرحا نيرحا نانجدب وادلب !لهب منوسلعرباصملا
 - رما ارب ةوعرلا] او ةوسْإ ف لاوحازمانبلا لئن اون
 ناكل ال تاوعلاولباسملاو ةرهأملا تايامكل زمام امتدخدو ةوشلا

 اًموؤااربامساكب ار عال امل ومب كلا ةيدحلا تزاشا ام لع
 ايو ملا اهيريحاق ا |ممطعلا:فالخازم ملعب درتاوت

 د نحس فانه ف مستو ويناع اقلام
 !لص شل |لوسر الا نيردرضاولو ٌثيحننح ين 4

 ب ىرسالا ابا ابار يحتعحارانل تجر انس ا ؤفاولاق
 مرتشا اذا انك ة اكمل ارتعن لاقو يو ريلعس | [ص رم )وس
 ولا عرتلالمحا المل لوانولب ناو مساظوسوب عنا سأبلا



 | وعارنل فو معجرجسانلا يارد عجرو هدرد ءدح دلال أم
 مودع # 10 رويس رود و

 ْ السوس يشل ولاا لاس

 نكي طاوال اولا. عيمصل وةوملابكاو ةلاطملابب ميزالكاشلا
 . رف تيك غرر اضصلاو هت يعسالاوحالازمك كذا سلم
 انعطس مزه زمطلالع دردو مل :موارع دش عم دوادعارك

 الشال واملالو واليسبس مم حرفل ااورجوال ونمطمة ساو
 هتوادعؤ تسل اك هبفرتعلاو نايس لإ عمل رص ثيراليه انو
 ظ ,توميولعا دهاثكئريوكو منبملا هقالخاو ٌميِيْسلامىاصو |هرل

 فلا ابن |دلجاط روتانا همام عاام هرع ]فعلا ناف

 تاكل ازهر عيعز | عملا عن و والسن ملغ يلع
 هرلع يكنس يال دال ودير لمحو

 اهرعاوو د هادو إب ةياعلاو عدن نيرسعو اال

 مبارع| عيت ورع ن ايدالارياس لعب دمام امماكحاو
 ةهبقانن ايدالل دك مك / منومرجبيإ اعمال و لاوقالازم هراث اوكو

 لورا هلانانلاوم ناش اهصزمن ا بال سال مويا
 عي انو عونتمزم مارح شماو حيارتسلا اما مقعيرتسو لضفاالا
00 9 

 5 رق لضب !ةوسل نم ارمالالث ذ

 م تالا مادبا

 حيارساو



 مهلعاولب ومع ارنلاو
 نعويوق ١1 عاكس اورن[ك اون انكلا مهكرتو هثايإ
 وعزم اموسحا ام مالم دا مءاعرادبعلا 0 ميشا
 0 ا اربي سول سوات ل
 مب صارم سانل اوم كا سو منلعس [ٍلص لكلا امَمإلَننع
 لاما وتملا كيم ولسا :زِلعلاوْيلحلا طداضنلاب
 نسريإءاو ىصخكر امرتكا هباحكملا تالاكوةاكرلاو لاكلاب اورام
 نك د ”ليئاروب ماعلا و يلع سا[ مروو ىعقشتا |

 ظ ادهنإ وع لكزسرلالعذدو هعواكملا از سؤ إو طاصلا]هلاو
 قارا دكزب ربع ير وجم سو فاو ثدحو

 لاملاو ةرثدنلم هريعو كرتملارم عاده اًيدالاونيولا اذه. ومازن:
 م يحالسسم ا ليك نطدو يعل اطلع دال إد اضاو ترامملاو

 نايذالا اواولعب ندلا زعلري لف :كمزم و مىلعسلالصهوجرحإ

 كرمطو برملادالبب كولا امصونمخو تلالثو كميدا ناىل هش
 0 سياشالاهم هواجعو ساانلا منزل صار اّصو مالسإلا ني دانعيجولع

 دلعمإلاو هوطسا !ىوذووا هدارماوالمنتسالاو :لوطملا تاتا ءلولمو

 م مسكرنلاو الصاوا عرفتم ة نال نماولش مبيع ضالصز اكو
 رمال كذا: ءل اشرلاو نيه دن عجب جوع ا |

 تيس ا عزو دلع كشرنوه اعداىردلاىطن 5
 هن الغ هاهنا لازلت اع ار 1
 قربك يداح| ف مالك درو ون ومد تست(
 0 لوسرزنكو لا غنالاف نميبسلا ما مفاعل علخملا
 ند اكىلا وعض مة نلعل 0 دو نابشل ا



 57 دلو فاران ابتلاهم

 انااا دا فيت زوعسس زب !واور ليسيصت نجت رحت نجلا ةزومل درب ني ا د
 تاعلا هةنوبب ضال اخلاو م اعلا ل بدلاب هسا مان وم نادال بارلاب

 رلزنلا بنتك زبوح : ١ مهب ثيحروببلارفعنو و ىراضتلا صحن ربك

 روك لفنان صستما ا راح ريوس يقل ظ

 ف اقل دخرفل اكزوالاحلا مالسل ادلع وس علورن ثيدحلا# درو
 ظ كداسالزا مل لعبد [ٍلص اسست نولي فيلق رطدزساصرعو

 ٠ لعبت مالسلارب أنيس حبات مالسلا يلع وسبع يا رنكت لزنب رج

 امبلع ةرماظلا انني تغن ارو ىسعي| هلخب رش نال ملعدر شد
 بصن ول نوال و جد دنازيوسكعاسلاذ وكبالكدكدكن اكاذإو
 ايشالازحا انسب نول ولو عمالوهسالا هول رلاةمابانسمب درس ماكد|نالماكحا

 يس ماو هدا احاول قحىدرعل فنبال مزالا
 مالل نكايشلا سو عوج
 ظ 0 عتالا متم متم خسو الرازي نبل امو

 ا انماراو نسل اوم هنوك زوز رم مموياج أن
 مساع سا طسونلا ا عوراطبرشب زل يريم اريكمامالا مالل |ملع
 | د اسك ورنل فتم امال يلا نوكتو معلب اهيلعرا طانرلوثم
 جب . فرست مالسلاءلعوسعز عزل ترا اف الخ جمالا ءرمالا لال سلزت

 مهاب رحا هدإو | رعالإزم فتك تاو نال ا هدوجو نود عب ةسامالا و
 راو نيمو ارب ادا نيكل ولوزموممور شيئان ١

 ا لزغتساو قالئخا مهين رن ولو ختاما ىريملا ريع هاو

 هل ارم ظاكل اسوم نسا قدادعلمعح ىلإ تنوناةمامالا نا
 هدا جمالا ذاجرزهلا درجت لا مكرلا نيسفل شام را



 هوما ملساماواعطق يرراء زم 5 الما 02206

 0 درعن ابب يدر رود رهاظومءاك يردم ا مم انس لوا مالسلا

 ومملع هدالص ول ازا يورام إيد اخاازمعدوب ايبا
 مكمسس ح افلا نو ءعيورهنراو كلان 5 مف اسالا

ا افلا نوزنعو هعدرإو فلا ايام باور ورد يناكبرجزم ظ
 ميش

 ايمتلاو ودعم فتش نإ دالاواكملع تف ىلالحل ظفاحا ظ
 7 اوك يلعرم صن ل و كيلعانمصق نم مسجل امل افدقف

 ١ مهم وهي سلم دوعليس 6 اسسالاددع درعلار كف سوبال

 مهم وميزس ديعلاكذ همهم جركو |م.ددعز ملا ددع معارك نإ
 0 : انراحالا ولد لب ,ريزفلاوعو مهدرك لقا ددعركو دنا

 ىف يورملادحاولارمحزإ ىعب عز رحت قد اطمرع ميعددعلا
 ل ملا ززعمل هيما طيارتسلا عج علامتنا اررذعت ىلع مدددع
 نطلا انارعحلا كب و دسنال سلا ماشا ايب مفعل |روصا تنك
 تايلهلا يفر سي اماو تا داقنلالا ب اب نلعب ةزيعإلو منوه
 نطل ابويه اعرلن مب تلكملا بلاط يذلا داقتعإلا نا كزذ يبعسو

 ن اكازالاو ىلا يندلا نمي امواقنعا سلب المنا يدعم ب ظ

 حرتسيفو انظر اكاو ديسك مل ب دلامتا بلع بو اق هيابلاطم ظ
 ن 8 ثارانشالادابوفن ايظلاب ةربعاشا لامن امو ىصاقملا

 86 يد باو مزال افتغإلا مل سعال ارا

 راهن لوو ىئبنان !رماظف محلا دك رب نظل لصع الاوبرا ناو

 ن .اًهربل|ناباوحرو و5 لب ىئافل ا]يلدل زم كلان مرح ا] وصح
 تاياطخابزوعئشي اًماو مكار دازع .روصدل "مقاكل | ءن حقت م 0

 لصخال او |ىئلعل ا|لبارلارم د لوصحمرلباما هدام لاكت
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 نلفلا منو عصب منال هد اور فالثنجا ىلا
 تانككإ اظ :دلا م ىف! ىجهمي امبرثدل ياميجويلوفلا ناك |ذاذكَو
 مدا ص ولا ركوب ملاين ايار تعد ن | بالئارماظ يا وهو انهم اك
 ش هدا مواعم ازمو كيلعرمصفن مس معسو لوئفلملاعد هلا نال ولع

 تان ازياطل اق ماو ملمس العا ز + م. درع مبان لوريل عسا يص

 ٠ ندعم درع عمم مفنالوناىفا فنصملا جد ممدرعد

 "ونمو ىدررعزمر دالاس عقاولا ةذلاخ كد اكدرعلا لع لال
 ىملشرعو رهف اربرفت وعسل عزمى نمل ارعزفل ال ال ادا كا
 صاخ | جارلاوماكدرعلا ان | لعان ةدايزلاريرفتع اناناس

 لال 9 ناصقنل ١ الو هداب رلا].ءا/صاخلاو معك ماع الل ولوم

 كلدرم لاري نوكيإل هذ[ علاد مهردةباس سبك يانلوتف صاف
 نيعل اكحاراب فن بربك وداع السلا ميلعاينلالا يل ماكو لف) اذ
 هربلاىعم غالنالاورابجلا ا رهزال دازع مكر مولا لز نإ ان
 . تيداصدابعلاو سا نيب افس يمؤلا ءلاسرلاو ارعابا ىتىجدا
 ”هئعبلا رباه طْس اليل امزرابسل نيعدان اعطق مكانحا ىف
 ةراشا هركزكذلا | زهؤلو مالسلا مملعرككاؤبركبمل لاول او
 حيزيسلارمإبقاعيبامو اصوصخو بزذكن عنوموصعم ايشالل ناملا
 |رل اكد بَرْذل ازعمدعل انت سالو اشر وم أاكحالا خيلبتو

 دنعفاوبماماو عاجالابف | رعاقلطم بزكل|زكنيموصعم وكاس
 بويزلا باسرع مه يهعو ميرا مهصانم قياللاوهيو نيكالا
 لدم ريكا |زءنوموصعم م ء|لصفتلا ياو مول صنت انيس ا

 قولا
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 ودوم اذ آو بزآلاك ةرغرل وتنمي نال ابا ءاجالب مرودو ىاولإ

 هاشكل الو ةبوننمحلل (نالخ قيمعلا همام ونجا ررعوبامكل هو

 نييلكتملا نيب ف الغلا امئاو ةلدالا زم هل ادن ا هوجو لاردازعمدروضمل
 لبقلاو] رثل كالايلعو عمسلا يل دب تبان يابككا هد يا هعانشا نات

 قومديتخ |بوجوو قلاوسحلا ةدعافىلءان ةلزغلبا بلع
 ات هزيل ملال عيبلبسل دلال ا امدالنغ زك نعت

 فىامهجلا ا هز 06 رباككازودص
 دنعا| رغاهرو دصزويدرداعصلا(ماو لتواتلا فاطكلاومسلا كيو

 هربصمطار ودص ع انساب سلياقلامعانن| وئام انالحروبما

 رب اهصلارورصز راوكو الفع قربلو| تاك رؤصرمل امحو قعممم

 هل درك اردل اوس جلا لع تيم ل دب امال قانت أد اومهس
 نفعا ركا مي هرودص زوكأل كل دن ا درك يللا فنيظتلاو

 ظ اومس ةردامصلا ةرعصلا | وطنا طحاجلاوةلزشملاو ناش! ازم
 كل ذ] ف لاحوممش كك ذ عا ميلع هسال شت نماسالا ياا ونمت لإ

 يو وواسع ل10
 | ره نونبنبو نومهني] ب نوكوتنال اوممس مصل لمع ميلعز اج
 , ةوئمل ابذامنالاو ىولارعن لك ملك مدعلا ماكحا مورد ىلا
 ان درع مم قرمكل ار وررح عانس لي ذالت اولا ملتفاماو
 نبال نعبلىولا لت يللا ياالقعامعانتما ىلا ةلزشملا سهذو
 معاش |زعةمداملا رحشع نيل اهرووص جول, ةركلا ع
 ظ نات نعؤحلاوءلاصرل ارم دووم او: للعبلا| [كلصم توفت ماوالو شد

 تابمالا دعك الو |ناوانسذ انلطم قنلا ملوصح بحول ام ع
 ةاقلاو ناب لاأاو هل |باعترإ يا رواد



 كيو مانجا ورصربلاو ةيندلا فرحا ع امو
 ةريئصلاو ور لارو مص ٌه ل فب .اوطممهودخيشسلا عنسو راسا 3
 رمكت ]اب مهلع أور وجدئيسلا يا مْرَكل هرعلو ىمول [لف الطن ميم

 رلظم ةوعرل | اريد | نال ىتيرسلو لكامل اذوحتنعلا هر اعسرسلتل 5

 5 ماكحا وسو وكوملا] دعمت اذا عالبالا ابد ارسم الا يدوي لكذ
 اوف مربصعبوا ب ركب نس ام سانا كلمن اف مريدعلا
 8 اكوإ اولا مسمن نال د ودر مداح! قب عر اؤمسم 50 درم ناكاي

 الوتس ن اكامو ةرععم اولا ةررصمملا مرسم نم ىل وال قنلا فاطم ا

 الو مهم نكما ناملدوان بكو ه هرهاظز عفو غن زناوملا نط
 والا ارنوإع تيصعل سلب كرد زسزتن الويس 0 ف نكي لاو يا
 ةلصعموانب دمهم زهد لا ١ |. ىلإ هنيسنل اي م ىلوأل اكرث و |

 كد دىا هنوكك لو دا اسر

 لضشو او عمحصوا اوههنوأ مهبل ]هر دص لوثنملا

 0 افلا اربع لعمل ماكااكرتو عم اك
 د اشإؤغان اند مهيردن |ولكارن ارمهعلا متم م «لفوساملا
 . ٌدكلسو» اهح ارنعلماور انحلال عاذل املا اه دوحو ف اهلكاشلإالا
 كلمنا امذوكتت جرتلاب] كو فذلا ناكتراوم نم

 َن سد 0ك اهلا صفمل !هذو ىشنل ار عساو

 0 اوتمتسا الكل ركن اكول مدايدرو بزل و

 7 اياك مءالع عاجالاو لعاوش او لكذب اونلك املو هكر

 هببلاول بلمس اهب الانئاع يماعملا

 ظ بدع حلا 01 0

3 



5 

 لانك |كلذو ع بنمهونلث قزلا نيرلاف سس
 معان وفل برات هذوعبتب يزل مه ايكغبان عل ثافلا 8

 2110111 منوم ان امحنود ولبأل

 مدالوويسانإ ةميلعس ا طصرل اونن ةلضفالا رع لالوسالاو
 ىلا مسسلاب كن ءمص) اليسا ة ةريرهيف|ثرجرم لد هجرحا ؛كالو

 نيلمفإ قيبلعسد الص دول ع ريال ثيرحلاى| هناك“ .موهلا
 مل مر وكؤعل ديا اهنا لد رصهاطوماكنذا

 4| ترل |ورملكل دام ىلع رم أبن ولماعلاس | دابعت:لكيألملاو م السلا
 ربضاوةنوابتؤتن عركتسبال ولج عمابمو لؤتل ان ذ يمس ظ
 ةروكرب نومصوزالو ن قمونإم , كولععيو ىدرمأ امددان ومخبال

 لفعلال ءامروزيعيسلعل دال عمن فصولا لك د ردد درب مذ ن:نوناالو
 . عومل اف نوكئاما ةذؤنالاو لا ذإك كرب ن وفصوبال متناول

 6 اننمإلا ةددعن وكلما ممكن او لسانتملا ظ

 مقام نذل :كبالملاوامحو ىلاش هال اقالفعلا عاجاتاهظقل اك
 5 : اومو دولسيوو راي رلس مةلخاودشا ان انازجرلا دابع
 هل فاولغو اللا ماش تاياماشإلل اعملو

 ظ ديالا مت دولز ةعينشلاولا اده عيلان ميلا ٠
 دك ذاع اع سدا تداعبو زعكلا تلت يس و

 : دوببلا ي و ري هرعن لوقو م معاشي طبرغت
 اطيزتل ابو طابو والو كيد سير ليربجفو 5
 سيئبازك رنا ىيهعلال وملإعاضإرتعإ لسكن اف طارقألو
 دع يمل اعز وق 2م 20020000 الملا هن اكو

 ن اكلب بم اوخ او انمل سلبا نوعا ملك دكنالم

 ظ



 مثل ازمات رمان
 مجردل |مْفرو هَداِعلا و ٌمِلِد الم امفصو ناكل نسدب اى | :

 00 نخازعاد دعَص !دداواببجن اكوايسلارهازمزاك ل
 .”م فكم هواسشتسا صم ككنالملاهاميدبامت ٠

 و نانا تل جا نياك
 .كن وقولك مكبالما نال هنبنحإور هرهاطرابنماف را هنوكاشي و

 حورل ابد جوف فيتكمبجن شالا نيل ا رمميل اقروتل زم
 فيطل مبجوخاو حورل امدد حوتسؤارول فيطل مسعلرم او

 ضربوا ت ورامو ث وراه ةَيَفداساو ورلا بد حومس رات
 0 مصايف ابا :ليالملا ئمعيلعام
 نشدورمل اههعيرصن ل ثورامو توراصزاينيدكمال خلنا
 ظ هجوطعومائار محا قر وكرسوم ام اعامجهب زعنو ىم امملام ٠

 مكغبسو وبمسل اوةلرل فعايببالا بناغد اك زف اعملا الة ننام
 صا لهن نسانلإ ناطعباناكو هريرفت قس ام ع صؤمكا ذ
 ناسي فاورغلتالف دنت ةزغانإ | اهيعينساإ اجا اسنالوفنو

 هلت اكول الخلال رع هذ يف زعكالو اًهفمردصنو رالكأزع

 ثرحزر موا هلحوا هرين انداقمئا جور عرمسلاو جبزعلا» ملح

 نمل عسربابال اول (قرفورمكلا ةزاما توج أكن ١

 كلو اههد نيبو مياس العا هلزن | تكىلا هن مهومنعي |راحال
 مهالكو| وممودن |(ىعسيبل |مدلكاسإكو ةررعؤو عرعوو ريمخو ةرمأ
 فاللي تو الل او درغنلا اًماو حف درخنال ىخاو كالا
 فارعلا ري فعل اناسنلا مادو ءلرتملا

 اروهو



 نيبملا لا ن 00 298 لاول اسعار
 دحاو ىل اقنرمالكف بركلا, اهي نم ضئار ولو 100

 دحجإو ىلا مالكف لكلا ١ دا ةهجايلعل امل |لظنلا بسك د واتببو

 ش نمل صفا انهفعن لا فلل له 1 ع ويم

 لتعلم ومكر را/دداو مااكى سلا مالكلاومكذلا نمل نا اكرم
 :لدصمملا ىلخملا يف ةئئملا نزلا انعاب مس يزم لضم نول الذا
 رويسل معن نوني ناروعاضن ا ةباتكئار اتعاب و تايالاوروسلاهلا
 بانت اوإ] صنم عملا تبوح ا ف درو اكضعنرم ]نص | + مدس

 ىا يررنامنعساومر يال بويلعس اصل فو الخالا ةروتسو

 ناوؤ | انصام]ضقثلا محو تيركللصفا ك عرفنا باتكزم ندا

 | نارعلا يا منا الل هسا كوم هرتعة اذ او نم لضفانازملا يا
 0-0 .رثل بق مدارك نالوا رب اععا اوةياف اهكامنوك 0 هبرار
 ن اوقلاب نكسر اهملاز ارئاؤباسا عضنقلا م ككل واب قىلاغن

 هدل |ل افرنئالاوءب ربغمل اوك رد فيلكتلا ياابن انلواننوال
 ضنا هد ندا وتو نإ اًهولئاف ةارؤملاءاونافكىلاغز
 مهن !لوسرل :ارعملاوءنداقنعللا خسر وكالوا ةيلهلا اهماكحأ ضمد
 5 املا اي ل .طيبلاو !كييلعساوإم

 ” لاش 34 مون ةررسوروعملا تيبلاملااهنالابالعل ومس .

 هناا جملا عركن ما نر مسا يلب تان د يا
 نم ةعسالفل | وما وع شيام ا هن ال |طايرثمل اكئسا اعدلو
 تييلال عم | الالف رك افالاو توما مايل الو ذرعا عابشا
 ملت اعمر مسلاويب وه امم اسحإلا و قكازها نع عئاو لس رد اح

 م ماسحالا نس لكيلععمب 3: ال ما

 < وع



 ات ات ا اااواوبو ا 1<1 1-12 + ولج «نييغ

 ف >< (نا نلت .نانستحلاا قرجركمل اذاكر وك رمل لن اهلا ةزورض رجالا لعومب
 0 : تا اهرساو زوامل مالا

 ءظعبلاو فيصملا يا مل وف هلقيرر فز بجذ هدوعملا در ورق وتاوهسلا
 .. ةءولعوم يور امو عا داقعا ماما ناكجارعملان معز نمل عدول اهل راسا
 . كب اجواء لاّصايورن اكل اقف جارعم ازعإ شدا يونال ان ايس كابا
 2 يففامك اقانم اعس| ودرة شي اكرع ىوروربرجرءاوؤكاسع

 _ايورلانلمحاموىل اهنسال اقرقوطوةيلعساصسازوسر ىسج
 . هيو اعمزئاوزنالا روز جاو سساسلل ةنسالا لاتير ىلا

 فوقي يعلو زييمادملاايورلا الن يعلاب ابورلا امهيدايورلاب د|ملانإب
 . جورلازعجارعملا هليل لو يلعس لص ةرس>رعف ام نيسوم ادا
 حورلاورسحلاب جارعلاز اكو الفيرنللا هدور عم فيزنلاةرسحن اكرب
 تولي نادعرماظا رهو مانملاف هدا عز زم عدرلل امل وق ناكف اعبح

 كرطلاريرحورجو فاح زبامحردا ىذلا نكن رقم ام زئالاظسل
 هن | روم العدول اهلا راس هصنعتسس فنصملاو) ملف فِرْمُفاَم

 حجردللزا يسعي ى دلع ىعجألو فقبل إب طناد حورلاد نك جارمملاعا
 ن .اكولفراكرالا ]كوكب اسومم سبل سسك لو د حورلابوا مانملا
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 0 تر و تا ورايا سدا
 | ولسا نيزلا نفسا منك هريكن او راكنالاةداغجارعملارما
 | و درا ذو راكنالالكمكولق ٌةَسانس مالسالاطل احب ]نم نم
 ب | هل وقو جارمملازم| رمل يسلع دالس هرمأطأ يذلا لك 9 بيس
 لما ن اك جارعلانا متن نم طع درل اهل هراساامسلاو !فنصملا

 تاتا قام امك سوملا تيدا نأ .نكك دسم عرلا
 م ارح روبل |ىمالبل عدسجب ىرسا يذل ناجى اش لاق رترعلا
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 اش املاء لوقو انثايان صويا هلوحانكراب ذل اوقفالار كسلا
 ليش كن د فلس اوفا ف الاول راسا اهااع سا
 فباليقو علا وعجل ال فو سيرعل اب اليو ةمجلا ىلإ جارعملا نام
 ميلعبس اص هدهجؤب ؤنمو مق مىلعسلا ص وي ارساماف اهلا فط

 فلرملا مسحب مارح ارسم ىلإ م سرفملا تيبولا ماغار وسل ارم سو
 ايرص هب قطانلاربزعلا باشا تنز جامذ ةدحاو هليل يف هلع
 امال اويرالازءم سو كاع سا لص دب جرعملاو هر اكن اهاسم عسب
 كرعلاو| ةلخاحلا اعل ارمو ظافن اللو قرطل امك وبث ثيدك كش
 امال مم يلع سالم نإ ممل امنا داحا يورابم تندككوزنتو
 عارامداوعلا ب دكمىلاقتلاث هداوعي :جارسم اةلبن هدز يار

 نع ورابحنب | بهزمو مسن اع نيسوملاو|بهرس ومو ميمدغتا
 مظل طوف حورل ابو اسانم جارعملا نيب فرعلا مم هسار قبب هار هنا
 ازاوح نج مورعو رمال نورس ابلوالا تامازكو قد د اجر لع

 هب ىهلو ني امسح من اهيصو فى باعت ساب فراعلاوم فول اوأعؤتو و
 ننعو جالا اف نافرعلا متعءادر د نواقنت كسومقوذو هلع
 ناب ف ئئنو لاكمالاررددديحوملاركزم فرغت فلا ءاسؤع
 طرسو تائاطلا ءبظاوملا ن اميربلا نو دن ايعلا نِفاثملا قر]ح

 هبحو ىلءا/ىداعملا عسسل نكما ام الخل زم جورفلزن عاام
 ن اكول اقف ككووعد ينم ا] سءنيصعم ا منسروشر امر لس ئيدعلا
 تلاوة فن ارم ] ىف كايا نجود حلما انوزطمإر فاس ازا
 نم كر نسالامر هنا ف ةراشإ ل اههال ابديبعتلا ىو ةشاومجلا
 ”سسح اكو بولال ازعل غاشلا :ملقعلا تازللا اماو: لإ ف حاملا
 ءلسثزم هر وماظ نوكي ةداعلل قراخزمادومإخ ىلولا يرمنئم ارو



 ان تب )''252]'وؤ')ز0 000000111 ل اوه" ير" .- نهدف هينا >/ :طضن وو س يس دي وي يوب

 مم اركلاو زها متخجرش جف اخلاو ةومسلا يوعردل نومك نراقس ع

 .تراقمرعتولو جت ردسالا زعزصف هلبقزم نوقف جار دشسلالاو
 ان ورغم فراخلارومالازس ن وليال اذ رجم ارعرصوةونملا يوعمل
 جل انيلابب وع قر اخلاروبمك احل وتس از وكب اتصل )لاو نامال اب
 عدرا سمى |ىور اكد ناهايمسد وأكلا ب نكت دكوللاقراخإو
 ىهمنم اروع عمل اثر اصو :طىحاروعلا هّسسيعر شت ناروكال
 .يويدو نعام م/اصيل كلما ماوجإ فرم قر اوكار ملظفتو
 7 و عروشساو ةذوعمو ةمال و هر همة رس راوح ا ةدوعمدكد
 ىف و :ناكالا يف جاردسسلالاو مصإ كل اف ةدوعمم ال وحرب مثالا
 ن اكمادازهالتضف عوفول وكاد فالْحَسعلاب هد اصالاورعتلا

 ليا دا هش افا معرعي سمبل اكان ملوش رحنا ركنم عتحاو
 دساوبو نيعلاب ةداضالا تناكواولاف زعل زمومم هلؤتحال
 . مرا اب كنونلرعل اوزركن يزل داكي ناو ىلإ ةدرل وت مطمدرسمو
 ةرحن وكب ةوسل ا يوكربانورتم فراوح ا نم ن وكن امو ككذن
 رناونام امعوفوو' تاماركلاةنمجاعزمرل اوهريزفئزماك
 م'رعو ندب انلازم مءوعبزموزباكعل نيل ب معؤفو لن
 زد اولا نال ةنصرن اوناَسما عزاكن اوك الت يع صغم ل صع
 لمح اودنان كد ومال زللءإر مال ان اود او صح لعلا تجوب
 اس كعلم ملا وفل اون اوي عازس الف تاييزم از اون ف عا
 هن | يورا داكا يورملرتتل طع[ مصاقنل كن كلاو هذ ايب قس
 جدا اهوستس اعمسو شوش عضوا دررلا ياوناطسك رب تيب ناك

 لجر هيب ثيدحو ستر م ةوثمل الب الدف اًمتالمهسوباوئتنييإ |
 أضا و ةويرهويإ ثبدجزم ناسا محا تماكت ا زغب قوسب

 تانللا



 لالا هلع ماكاو قطان :
 "ذهنيا قاقزواشدنعدجو باول ام هدام ش

 نامِلس حام اهووبظ و قكذرع و مالك امك : ل انياخو

 بات زم نزع ىذلالاق 4اهنلات مالسلا اهيلعدوادوا

 م عوفولا ن دونت رودو دالك فرطيابا اززد نإ ]ف مسك انا

 ليس ]لرب :كمادم/ فاما فاجأ انجاح هامؤقت |عّوفو

 07 نب امازل ءاراوخامز اب عومولات | ةزوزنم
 امد ايبرجوممد رميسفْن ل اهنائشبب امالو
 نم وم امين افق عيفولا تتسم

 ور دعا دريل شما 9و املج اَصن انناطولولكلا»

 اسسركلم تشل بوشر ميسو دهسا قالك |ثريشمل ان اوان
 سايللاو ب هديا امان نذاتادجد عملا هاتوا ظ

 20 د ىةراعلا قرح دحووبع كر 4 ىلا هةاحلا دنع

 ا اقرر اصعد حو باول ابركز انيِلعل د الكدن أذ
 هوبمل او ةروكرلا طارش زم مسهل لع طم ارهو ةدال !!دهكك |

 نعل قناكاوماذف ثارطل اوان اان وسكن عزمت اكان العطسلاو
 ر ابسطلا ىبداا نكت نع س | ندررايطلا بلاط ف نس مفغح
 هن وب هدانششسا بيع لح ا هذ ارطزع مالسلا بلعمرابحا
 لاحا محاور ندد رع رعد رهام .خصاسا يايبزرغم

 يض . رسلان اقل نعنارعطل لشن اك+ ناديي بار ااعبااابا أرلا
 هجم عاف داو اًهعلاود اجلا جالك | دور انلوإ اليمام درمعو

 100 و تيرعلا و راسل |نمملا] + دافكو الل ام
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رعس|ومر عب ةدد]“ :دهيلا
اف ىحيزلارجورم وانيب هلسجد

 : ك 

 غدلاب ]الحلا ى

 ظ 0 اركونموت لانه نامالاب
 . ممارك "نزعو سيراؤ ال ئمرنوافمو ةديدملا بخ اسملادعت

 نيران فس يول. ةيمطاريربل ولاول تنك هيدا
 ”ليوطرفملاو ةييح أ حو ف عسا رعب ف هجو زف ن اود دو زفنوبع
 ذوفسلا يانغ ب الاف مضنوباب وتلا طوبا ذ جد
 سعم] بولا زيكب سد اوعر ب انلت مدقونرجدرعمزمراب ل سلا

 «هيرئسزنتعلا با تدان ”اوبا ا مجرعاو هنعمل

 1 نام عم تلا «ندعج وك |لدسحلا
 مزال ايلوالازم تاداعلا قر اوجر وبكر احول نام اًمعاتْس ولع

 دسايتلال نبل يو هنمقراار ورم يبل ايكو
 تيس ماماو اكنإ 00 /

 راها افراو وجر ويكي | كلذ وكرو لون مل الرد غساوكأملا

 دلل ةزعمايسالازمونل مدوشنملا ممالاناحا موه عدلا ولازم
 ع اهخريزما لولا يا رنرال ءتماؤموحاؤلةسارقلا هس ن رمش
 ال !كاعيرس اياو دك ريطانم نوكرنإو وهنا ةماركل الككشن
 اح هدورتعد يذلا نيدلال ذنوكر ناب زن ابدي اننعنوكت نإ و
 لاسر اسللاو اوبلئلابرارفالا ىف يفولا ىا .منايدو سفن

 لوس



 ْ 5-5 ون اد لولا لطم ةعاطلا يمشي ويشن لانوس

 مولا اره عواول تحل دلال اولا نويايؤ ار يهاونو ةرمألاوا
 ىلا ءزعو هسفند ل القتال ايلوةنوكصو ملا

 ”ىاطالورخعاطلا نودب لولا 4 ورم يلو عم اك ء قل
 هيلع مم ارل "فراخلا كل دوم و ب سلا ونيس | سيجووب

 000111 1 3 طفلا ابلو هنو هنا ذامنال
 ينلاولا بسلا ارومو حاصلا )علا ابو لل دال زاخلا ارمالات |

 :ماادأحإ ]نى نم وإ يبل ايا ملقم فراخلادت ذىرطظاوتاة هم

 2 هالولو ىقرصرلعبل اداعيال ىعدوا ىنابح بلا هر وكتسللا
 ايتزمالو اسلم |رماا| هزاع يول اوم هروظذولي ءالق قراخل اذكر

 نم فراكلا ا هولخل ل مارك يبول! ءنسسمل امومه نو هابئشال ظ

 ملف نم فراخ | كد كن د نم هوبر وعد نعنتسلا لد ك تنح

 هلدبالومل اف ىرايعان ماركو ةرعمصخمتلاب هحاولا قز كلا فولت ظ
 د..وكايلولاقالكمسازعةيايتبا ةرورص انني دنولك ةلعزم
 بحوم اعلمث ىلا لزم اضيادبالو سبع 'بالول دالك ا

 د اوفازوكو ايلي وكب عزي ماه اضنقمو هبولع ةزماطظلا تلوم
 1 اكرل اول ن مدكو ةرظمملا مدة طم متعلطو مال الع لولا هيو
 ال لب شارك بح وبلا فاروعرالولا افالكةونملا تاتو
 مدلع هوو دارولا رنج نالاث دو ىعتش ال نارقشعجذا.سزلي

 انينزحنرشسلانمفاو ةوبمل ا فالعارعداظرضاعلا ملم اب هللا
 كيجرم ةيبرعملا دارا نإ مدونب امرا اسننالا نبك وعن نمحال او
 انيمئرعت ءلوُس دارا افلم اك ءلككر وذحما لش ةقنوملا
 نوُليإلف يب ىجعملا اره أكممب ىعد ىبلو ةرباسؤلا ٌةبدعمل ْ



 ليواثلا كر د عمو ايسنالا فيل عقيد سرب ] صقتانهلعملؤفو
 ماليملا يلع مزمن اوس عرم ضخ زم دنال ةيدامرلا ةبرعبل اب

 ”ةرعبلاب بز اولوا.ناسرلا ان دعب دوجوم,ال موهلا اذه نم ٠
 كلي د ضئتلا انسب .ه انفو دعي ضرالا حو ع يجو نر شس]ك ٠
 انس رعرايهجو لك عرجويك ضرال اى ال وئب ملال السن اماعوسعب

 ااا اخيط قالصاليمتتع لسع الك اذه نب
 مالسلابلعورعب زصرال امحو لك وجومومرشب ]كرب راولو هدام

 نم عبو لآ ذذ| ل يدوجوماودوكب ل نيدلا نيعداتلإ عز سمقنل يقيم

 لادذإ ادوجومزاكاوس لاف ضل العوجونرشب كري اولو مهرعب

 ةلياا الجر بلاد نتف مل الن
 تءامعر فاح لان قيتويتن صل لب ونا وييلعس الص سالوسر
 فذلا هداللب لدوبعكزبا عمو هالسلا لع معم عمك مل

 هلع عجكورملا باطفلاب سبح نينموملاربما جدد الد جزخملا ني علال رعزبقوبلا ف 13غ شال مولا قرص
 هسآلبيأبرسسا فزع. نال ورانلا كريو كوول نسعلو السلا

 ميسا رس ةرعل ناز امتاكملارب از مس لأقامج ل طابل او ؤحازبب
 "ل افيتك نإ هومخلو اياضملا3 لطابلاوقجازبب ق رداع لاطورج
 .نيسولاربما مان كرهلارحاب نيرلا نهيب مالا. وثنمالشا دلع
 هروتلاعذ فانمربعيإ مالسلا كلعمعب عمك ىوماللازانشزب نانع
 مج فكن [ماملو يقر مدا هجوو [سو دلع دلإ لصون نال
تناكون بلس! ل اق تن اماملو مالسل ااهتيلعب موئلكرما متش |
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 وك از مهعشسرحز آلاف فارطلا هحرلايكتجو ولت لانيرنع
 ظ نب ى”نيسكلاو نسم اوب!نيلسم اديس عزباو نينموللاوما

 ْ ظ مب اعمل زيفاخإ املول اختر السما ل ىفنملا 7 ١

 ظ لصغتلا | طجطع مدد وسر ب اكد صلخو هند | وانعن ماوح نم باكو
 هر . هتارهاطلاو مالمإلا او العلا زمن لسلا بهزس ان ذو ليصفتلا 3
 ظ ظ ظ يا اوكا ليصتتلا ليد هلزتراسالن د تنس ياملزك لو
 ْآ ا اال نالراثدجو دقفؤعاماوهباومخو راح كلدن فلسا
 23 نينمولاويمل و لطفا ةعشلا بادو ثلساا معي عل/ هنسلالها
 0 مليا ليشمل نرجو عجرلا محوامدوتك ةصراعتس عبجل
 فلس اويلغنو اني داوي وح ازعرماجإل عاسيلهلاةتيئعلاو |
 ىانافعر ضن نمفقوماوناكلوالاردضلازمفل سن از اكواب.
 نيعسلال صن ئاججاو:لسلا لمازمز اسالانوكك اًمالعزماولعح شرح
 نامعىكترلماو نيروملا يذ نيئئنخلا حبو عيج ال ءقوزافل اوئكلرصلا

 ديرانإ نا فاصرإلاو ن امءو ىلع كلام ئقونو قوزرم ناار اق ىلعو
 لضتقالالوكرش ب اونلا هكر حازم صفا اهجرحا نوكيا ةيلصم اراب
 لعل زنكي ثيح ةمجل عسسل زعف قول لف اباوبْل[ن اكزم
 ٠ ميلهلازباضتل اره ل وفعلا وو كعِناَمْوُيَك يِلصمفالاب دبر ناوانل
 محلاوم دخولا وز ضف | اًمهرحا نوب احلا رع قولا نحالم هنيلعلاو
 ىفحيارمنللو دمام حمعب مو ل ضال و مصزنكا ءياضف تناكزمز |
 مهد اسو مّومام ى | ةعنرال ا ىعد.مةقالخو دانيدإ ي ذيلع
 ردي اعسلار انظخاونيدلا ةماق اى تسو ءيلعس 1ص لوسرلازع
 ن'| ىعب اص لصتسلاوروكرملا تتم ارهولع عيارشلا فيقشتو
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 ظ لارا مد ا ل دو
 "فالحلاوأ ىفاورواسنو جر اومزطب 20 ةمرعسيو اوعمجإ|

 قعاومزعرفاوب اكناسالازال هعرانماو وأن ملا رع ميار قنسساو
 مورو ل كورحاتملال] دي مهران انف وذ رحا وابكي ىعس ةعباب بس

 ظ .دالكوب ءاوتشناو ميلاوبصرم شرف زم ةيجالا السلا باع ملوند
 دعب أدو وايعربرعسؤعيوسرمالا ل كد يعاوعجاراففرلت د يب
 تقولي رجيماب داماس ور لع لع مويلالك لل رعد قدرصلا 2|
 - بيعلاب ابرمزاكمق ونننعس |وضر نيبو ىلا همك

 دوصخ اع هز>اث نادر ذمعلو ,ةعحا م نود ةعبساداورت انيس ل كبح

 ولوراهعلا :نيصملارم|ف ةاطاف ةزيبسلا عمملاغشال ناكان
 ع اي قيدملاىا مافى الكاؤكت
 0 اناكاممد ىلعويبصلا يام عانل هراضنالا اوني رجاممازم
 ناكل اهاميلعمبج ورندأ م رك 2 الو هسشنولا عداملاهو»

 اا تحبو ناكوأكنالخ عم و ,يلعسا
 مراوللاو رول لعزئالج اعمل ق,لعسإ عصام حبسا |نعناك
 . يا فيرسملا ةفالغيع انئارنا ولف ل وال اما هلطاب ةشالثما
 دم لوط مالنا وا عران ول مدالفكل الل اوىاثي |

 وبيلعتل صيدا| وسر نادإ قدور وصيت كن منالف ثمزالملااسا و
 ملول ءال طاَمل ع قانثاءاارنهال م وعدا قا مالعا لورعلا مر
 صم اي ارث لع و:لطاب ”نقالخ ناكل قبرصلا ليد فق خازك

 عجاج حال اوةعزإملا هع مل رمل ىلع ف الخف دراول
 كوسر اكيصر رد لالا هن عزع جور روك عملا د هوجو

 مسا



 هلوفذ|قحلادان اسدرمالك[اضردالفا ايدرمالاسو يلع[ اصمت |
 تا راكي سانلابل ميلف طابا اورممتومرموو ]ولعالم
 نوتومضرمف سا ار طابا نا م قيرصلا هان الخ انهن لولب
 مع نم فالحب هوجان يلج ماو ناطعيزب ناهعميدزنابخ
 . رو ردغلارل رلر نمل ةعرومل نون كل ناهعدنل اهدرعل

 ”ثبحملا زاءاوعفربنا قددصلمازعمدماواننذ فئرصلارماب

 . تاوام زم انعبابل اقفل هب ةفيكملا تريد ابشفاشاوعبابت
  فيدصلازاىورورععاةنفالخرعق اتنالأ عفو:لجمات هر عراك
 ره قالؤساؤ كيرللداق تنإ ام هِلِلْضْنلكَذ نق فوكس عل ارع
 لوفائوووع سابا اثف هوسلحاف كوسلحالاقف نطلع تلعبتو

 مه الغةولول ىباردداو وعر صر ميرو نسي لكهاربج مولعشنلو هل
 ير وت:ةالهل رن ةارئعلاانل اه صرومو همعش لب ةريعملا
 "”رببرلاو :ىلطو فوك بزمرلاورعو ىلعو ناهتعرشل !للطس نيب

 مد اب ةنالثىف فالف مدرحا اوراكل | ل عرماذو اون دعسو .
 هدد | لوسر وو مونملاوجوالوهل او كلدل معبجزم ملكوو
 سوك ءاميم رسفن ف وعزنا جزحاو اممعرم| روسو ]سو ميلعدل) لص

 ن امعمحرابؤوكيرينمتلاردعيلا مزسخ ؟فالغارما رسال |
 ىلعملا م انعشوريبالار ضو نطلع اًمنرما [ئلطو
 ير هاك :سجاىإ | ومءر نجلا ربعىلارمال اعز سف
 روما واه همبإبو نامعمو الكل نقلا ببعر انخازقلاردع

 اولصو ىرماوال اوواقناو ك امعياهوعب انامل ارصذع“
 دبع |ىور ةفالخوع ميماعاجأ ككز ن اكو دايعالاو ميكل :ىد

 نلت ا ليلو نيل هفانيمو مسا ورغ ل يلع لاق لعد الخ نكلاا



 زسسوسا باتكت] غاز انن نيكشلا سو ملوسر هةنسو سا هانم
 مم و يافعي رث د نسا ءوعب او نافعان كدي عمرإءل لاقف هعبجتي تحس اعاو كك ف )شمل لاقو ن امكعنالخو قار, ليداو هلوسر
 كولا تجافاليمزاطالخلا ير ماا كرو ىبتعلا تشل يقراملا
 اكن ةوعباتو لشق الخالونف ملساوسملاو فك فك اضنال اد
 »ع اجيتواسسو السالف امرفو العوا طع رصعز ها ضف ناكادل
 نم ءفوانب اماوإ:ذالخلاب عصكيا يا ىدزالو ا ن اكو لت ذربعو
 وص هزل ف تاند البا ىلع سرنملا تائر ايملاو مل تاغلالا
 ناكاما د اهجرسانلا لوا دوكو منفالخوت عارت عزل د كيو ناف
 نامكاكب نحال راب قلب اهي دامئحانإ إف اطجزع نيعل اكل ز عكا ذ

 تعاطف لكل ارهرب عم ملسو متلك منتناب نينسوم ارا هليلاطسو ٠
 .ةيبسل |]ماومعسل اربي و التخالازم مفواَمو لوطرضغل | فو
 بروز ازتقيزل زم قير كاعراورئم مالا "لبس ل شسملا هادو
 . كعب قدررملا[مام|ٍطعرفملا سل الهام مسامالا باب ثرصنلا
 دارب |نمعفوام هى فنملا ةماسإ عملا: عرشملا و ءالسلا هلع

 تين اج لازم ابعاد وجال ا واريد لل دب قلق ميد لشمال
 تاوطملا ناعلا سكى لل هروكرفرتعبسلا ساحوةئسلا اج
 :لمأكل ا:نفالحلا ةرم و رصائملا حش ف ككزد جاّسلا فورت
 ردد ىلعزيزسم ا بى الخاضو او قيرسلا:ئالخ اًملو ا هس ل ودالل
 وتاب هيوم هر اماو لكم ميالولاو ةروكرملا يملا قااضدمد
 . اسالال يصافت ىنكال امولعلل ذوعو لخاغتلاور وغلوذالم ا ىف
 مْمسو ىلعسإ إس لول اضوعورتزءلا ربع نير جى الخزم ناك
 وبا هجرحا انصونمع اكلم نوكث نسون الن يرعب :فالُعا

 رواد



 دو ةليطس كيدحرم اخ او و اسنيلاو ىنسحو ىزمرءلاودؤ|د

 ل ةافورمانلس ننال سار ع نينسوملاربسا مشل

 :واعمو مال ارسح املي ميسي ننق نمل ذا يدررلدسو ويلعن اامجرتوإ

 روكي :لساكلا:ئالغاباملخذوأيال هالولازم ا
 ى | ارهودحاونل اراه لعنوفمدو ةدالولا ف ن وسان "| داو اكولم

عمل اوزحلارهاناللكنم اهلخد ودوكيأل ميوك
 وب 5 ندم امر

 ظ د تر نمزلاببع تريم ولا ملح ا مفالخوإعربقفنم

 مسد اقباط مذ الهول عزي فسم سابع نس هدد ادبعزب ىلعر |
 ظ

 | ش ديقتو ميما صاعل ايبازب لح ان ناورمريربر علا ايدعزمر حن

 | كتلياسعيرب نلهلسد عزبه ةفالغاا هسا ييع ردم

 ىبل انلماكل !مهالحانا ثيوح اوم ذا ارا ]ملوممسردعت

 نعل يمالو هيعشلا نئاؤملااّنل انملا خازم اهيوشسبال

 ظ "””اولم: سيرد الث امن رم نول مالسلا بلع ئعن انس ةعئانلمل
 دكو لم اكزفالخ ةيالولا ن ولتردنينالثلاي| اًهرعنز

 ١ !

 :باولاملزموعو امال !بصت ن4 عاجلا م ٌديلَِص اك نولتال

 ممل |! صب اسل ]ب لعةبوسرلاو يمي هل ارومال |قمماعل |

 فالغا امو منو ربرومالل مانا امانال بجاو دوميلع

 'ءعبشلا بصْو ميلاو ىلاخن سا لع سعب ماما يا هنا

 ظ : كول نإ اء| كل لذ قا | لع بوجوب اهلقاذاو لوا اع بعو ١

 ) ليلرب و| علزةئعماروبجو ةلسل [لصا بهز مومو ىجم بلد
 ظ

 ١ مبعو يرمبلان بسم ل ىو يعل او اظحاجل!بهز سومو ىلع

 ببصن ي | منا مبرِب برن ملاو ٍةررعْسإل ا دلعام بهل ماوةلزةئعمل اقم

 تايم سو بلع | صرلوفل بيج أعمال! تبجإو ماصالا



 رم | ثرجزم طسمجردا ل صاج سس تام وذ امر ماما فعناو
 ريل نيصت تك لول مث | ل الرس اامحو ( انارعت تأمل

 ْ ولعح د :مالان إو تجاووتهمبالابجإ ولا منال ام نالن مسزالملا
 يامال بسن يوريل سدد |طجوبلاا ةافو عل تامهامءا

 سعب اولمفازكو نظرا اوريبجلا ىلع ماماامسن يا دومرد مال
 هيلعزرفامل هنعمل تايجاو لازما يكن الو ومعي إف مامالك ةامد
 تمار الز ول او مل وند فشعملا بلاراش امكمامالا بصن يا
 ديكاب ىدر وعل ر سو مددورحماقاو اكحاررفنن موفد ماما

 زدلغطايؤو لي دوكو مانعلاو ْيدحاورشعلاو جازخلو متن اقدح
 دامعالاو مٌلماقاو قمل |! ءاطقوعردلسملاو معو ةأعرلارم

 ذ ارحالارع نيئاغلا نيب مانهل ازنمتمو ىفرعو تابصعلنم
 لقْسالو مال ادادا اهالوس !/ىئلارومال زمر ىوكةزارفالاد
 . ام وجوب لوتل| عاضارتعا لش ا مامالا نوري رحا اهل مايثلا
 دساعلا ةيالولا فاد[ ,اروعالم ةماعلا ةيالولادل مامياب صن ٠
 كالتروما ماظن ودل معدندج وع بحابزكو ةعنمو ةلواس يدب
 ث اشا بذد ةمال لع بكب نمو فياوطل الولع ف اكينجانلا

 دار هالالعبمالاعيجإع ناولاو ةماعلا ملسابرل ال نوكلرحاد
 . قاعرامو ت امد اختملا يدوب رالي زب ان الزوكال اما امل

 هل 1 لال



 ا
 ١

 رم النخيل ت اانا كت ةينعضم نيوكاسل وي نيب

 ان رسل سال يملا امبدن اكول ىلاهن ملوف راس إمام ول او نسدل |
 فل اختة طساوب تورطاو ساهم ازما دهادنامز ىدهاشي 5

 ةلوطشكزب مباولا ننلَمل د ]نق نان شعب اعمطم بلغتوكولملا

 مبعئلاطوءنلادوجول ناكاماما ه.دارشاب ةماعلا ةسايرلا ل
 فل ارلا عي يو داو مم اهبعو |[ مس

 رمال ناو كآزتالارورعنواعانشكا ك1نب] ضم ام انااا .

 دلطاسلا ناو نعل ز محال و نوهرزعيردعنو اولا مدارك :
 هبانئكااب تير انيدل!ءا ىف رماظنلاضعب مباتنكارابلصع مدانل
 ماا صنم مال دوعن نب ارماماظنلا يا ومو ندلازم |
 | ارماعلا حس ايولاذا نيو مام بابيف ىبلعلا(ةزهلاو

 25 زيزتختل ازعاو لعاو ملبس النمل ارائبخا كاهَح
 نامرل انول مرسل قبالل :وال4 !هررمث زم 2 دامىبع ليوا 6

 ةزوكرملا لم امالاز عايل اخ نو |رلا فلذا تاصز اسفنا رغب
 ىهعس ثيرح ا ناهز امافرعب و ثاحزم م السلا ميلع لوك ىف

 - : اعد :يلصاج ذم مهدتمد متو الن ملكتمال ا
 قرف تماوفلو انلف ل ماك لها تاماك افاسعزع

 دارملانا .ولوةلماكلا خئالغللىدامنا ةزوكزملا ملا الملا لا

 فالح ارود]علدرمامالا بم :نالكلن م شالعف فالخلا لف
 ره هذاف ثامااردداضفنا كود لئالئلا انت انئقفتن

 اشاادهو :نبلخرلب ناواماضا اعلا هس اًيرلا هل زمنولبو

 يريم ازهزكت هنوريدجوبب يلازم امال داو
 دوب ليكتمل يام وتعد هردعملا معاما الن ولوميو



 اوهن عزل | امو ماتالزم نبيع 50008
 4 ود ووو كورد قيس تنالثلا مالا -
 اضفنا دعب اماو ,تماصا ىضبرلا "ف الك نولوتبو م'ممام ْ
 ناين لكم ايمالأ 21111000 انبملانأخ)

 . الواامال اكن ا/ميلونتكلاو مامارعزعة مل هاج هدر م تامل ينبح
 اك ان اماومل دايمن لاو مامالا أ لملع ىيلوملنا ترحل ادهزالو
 ذل اًحايكحاسامإراصو زعاط تنجو ىلوسا ا ذ/ةكوْلا بحاصنالا
 هانا عرل طعرزعتياوشكارهاظمامألازولبن اب رإطصالا

 هاوي لسعتي) ةنصاخلاو اعلا امملاب م وني درومالا ىف هملاعجويل
 دوكي نا ال هدوجونل وملاو ىلا بحب زمزجرل اوداس هلامطاو
 ارسم الس ارم يطرد اموارعللازم اف وجرسانلاربعا رعبا
 دوبل لادنشإو نامل حلصرنع ماسالاها جو >سانلإ ظني حا
 0 دامك را كاومع امي سامدانا اورشلاداوم عاطقناو
 !و :كوشلارابرزمدانحلادزطل اذماماطنل الغاو قكلاوإ
 جت وورد ا اصوضخ عشا تميز اك
 337 هاوس ومد قحاماماراذإ اوك نسامالازان هعبشلا جا من
 بنر ىف عشا“ ال ا سو مولع |
 مم اونو. زبإ يق دال |معجبني | ءرقابلادجتسا 0
 ىبيل ساشا تونا ادعاء يح |يعشدا م
 ه قروكرملا عمم ظنا ءاقلا رشا ع قرساعلاو سلات 5:
 المدرلهبسو بارعإ رم مست ءافوح ىو ريم ا قتلو ثيرح ا
 هرمتل وطيف عانساالو |لظواروجتيلم اكالرعواطسنه اشملا
 ْ »لب هير حلاو ب ةدغاالغالدماي دارس د

١ 5 



 همرعو مامالااشازإب ربحت ناو ولا ابدع ابوي موفر نسابب 8

 م من ادوجو نموا ازا وده متع لاوس اسالا يا
 مجوالكمبصن بكار داى ارومال ازمؤلمنالا اره اظكملاذانال

 هف وحزإو هسرعل اًكاماما نوكنال اكوياقنخاز اًءاماس|مذوكك

 هنمز جول كببع ةيلهل اب اضننخإلا تخونار ا نعال زم مامالا يا
 فوك بجولن ك0 يف مالا ناميزن ركملاف ملالا امالي
 هذ اب ارهاظ مز ءاراللذ وليم ط قف ماما يوعدافخادولرملا

 ىررملاهلانيدباّملا نير ىلعزم ءبابا قجؤ اكملسانا يوي ايم :

 ةماما/اذوكررال هسسانل الع نره اطاون اكومولا نالا هدوحو يرملا

 ن اليفة ديماونر ابا لاكككذ دلال النا نوت ناكؤا 3
 ظ را ني ماما يوعرافخا توب اهنا امعالافؤح
 احبج زم سئل ابةداسلا الوم :ماما ثورب مال رامنعا بسك

 مصر اهار وياعزال نااما هب ابإر وبإخل اقيالو ردو ادفع كر
 كرتسا امر ةداعلل قراخدب :اقياوطت يرمملا اماوشانلاراغأكتناك
 لوب انالءد انخا بس كلذ درسهف وحز كف مامال يكمل. دلل ا

 لل وذ ل ودنا ومقر اهلك ذقافاطزل اضياوةليسملالوااده
 9 ائبْساو :راظلا!المشسادارال افالئحاو نام .رلادانسصْ و نفكاضي او

 مجايحارس شا ماما أيل ااباكلا سس انل حاشحا 250 7

 كادوا مامالل ب ىأ ملسانلاجلا مه داشناو نانزلا ااصررعمبلا

 هدانا غسالف نازل الاوعا ل احرل مهرابفن رس برقاو لمس أ
 5 'ادرئرقريغضت شيوفزم مامالا نولي و نامرلا داسودنع

 : | ويد مهو كت دل مهرمس هوجو رحاومو شو س ابن | ذرعا

 دلو 7-5 اى مهر يعزم نولي نا روكعالو من :انبكنبرطنم /
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 نب أيلعل اه يببطتلاا ذه دنا يرق يا م«رتكزم ذولي ناروعب
 ةسيوسكلاكدمب ىلعدالواو من اقزب بل طملادبعزب بلاط
 جدأ زشينر مازال يلمس هيوم ايشسوف ماما دولنا
 اة ضاك وتس وتم اوؤررب ىلإ تب رحزم دا أمالا

 . اذهيإ منك طورثلا نه ملثد تثيالدحاو محن اكذاو كيبوخلا ..,-
 اهل اف نولُس ب مفي ىف عسا وور دولا هاور امل ثيدحلا

 ةدابكزنرعس:مامألاباوع ابيب نا اودارإ نيحر اّصدالا لع شيد حاجا
 دعس عيب ءاومجو ربجوطر امن اما ]علب خب اكلم دحا هركتب
 دلل رب ثررحلا اضد قيرصلا يبيع نيرجامملا عماومتزاو
 مسؤل اج[ طارتش الاكل نق هب كرشملا »اكو انس ءبلعا عك

 لب دياز رع علوا عيب بح ىمب امهر رايلالاثيمفلارعوا '
 35 افشيرف و رعرم دحأهرىلرحأو همم اور تساو ىبسارلا فهو
 باسل احلا ا ل ا ئلباودعلو تيبش ملل نمسوولم ارضا أنمو مرح

 طورشبالو ىحعاره ابمتمو اناا بعزم زمعل اهل حدمال

 ٠ ظيرشا تي ممعسللانالخابولعو ايمساه ماسالا ن ولينا 5

  5الف ايولعزوكينا طك رخشس اوم ماو اقلطم ياه '
 ”فالخز جدف م م ,ساكوزلا]لدلاب تن ايهئاك دوليا ظزحشب
 مي | عم يوماوم واننا يعم يورعومو حو ىينوسوركت ا
 ٠ اوداكزإو تهاسربعزب طا ىنساونولب لةتالثل الخلايا

 انكربرنعتلا دالوالن اان اردن أف ةريك ولاشي لال نيف 00

 ةلغس لصرردا] وسويبح تلططارعوب دمي شاهد جوملا ىلع
 دالكزبى فهرب فانمودعي م دنا نب ث لطلب اررع بمس اربع يمت
 ب انكنيضمل زك امني فنببل اعزب يول نيبعكن بوما

 ونا



 فالئتل 71 ناندكئنرعمن ننرتدقزن ئايلازت 01
 هنسامعلاو نولعلاف مالس اميلع نعام اجلا نانرعدعبام» ب السلا
 نينموملارما انا تلا طاناو ف اللاب نسانعل ان له - اه بؤس

 هب” سماجزب نلطملاربعاتنا .:يلعس ص هدد[ لوسر ىلع
 رماكيزين اني اخف كبازنامنأل ىاصالهجت كرف وباوئانم

 مو ريلعس الص السر عس قت كولزب بعل عزه نمد تزن ١ و
 ليف نداطخلا ربان ةيناطالا وزعتر رحم اذلو هدو
 بعلب يفراكرب دوب طقود ههداوركرب ' حاير نب يزعل از نكت ا

 يوماوشو ناذتع آو او بيع مو نلعدإ[صدعم عقاكاكولزب

 فانهررعزب و مطور تي زم نير حامل ١ ىلارب هع افعزب ١ دال ئه

 3 1 ١ اما دال قاسدرعفو ]ع رو ,يلغسإ[صدعم حقك مفر

 جنا هماَمالعمطاقنلا]دلدلاٌوسرماملاموصعم : نيالا نولي نإ

 ل ددصزم حش ةييوةككم هل تاكو دع ملل عركم

 ا الل ممدع طارتشا ىااحا رش تالا اضياو هيبمغلا

 ا شالا زار يا الل اقوال
 لي ينساك رع ناال طاوعشمال [لدد

 معشلازم كل املا خحا طازشإلا مدع ؤع]بلدلا نفارفانكذ او

 ميتعلا و قيما | عرس علاشنإل ,اهن هلو مئمهعلا طارت عت
 مالك لالخ موصعملاريعيؤلدلا بيتو كاملا مد عملانالف 15
 بضأ يل الهلال ,ويهمم ارك مَمامالا دعبل اشبال

 :اطقلس نيمعنم كتر از الل اذان يرطصلاعنم يعمم ارك رع
 ساقٌسا/كلالاحالصا حالصإلاو اسمهم د دولا مدع عملا معنا ظ

 0م الب ١ موصملل تتم يلا بككراواةنيصعما يعي اجتمال



 دوعبو ب ؤسف منمر دمروا قسعم منس عقيا/ل |راوحلا لالخ د وكي
 رسلاودضاولءالن | ممدعلا ئيفحو ماظن وكرالف حالص الالا

 يعزل | هراتبخلو يذلا ناشنل | طعربعلاى | مترو ان عم شذا
 امهدامان اكن اوزعنلاعمنوكت امنا قدما كبي ذلاب تلت نكي

 اجب ءلصاخءنمدعلاز وكلرذ يف ايالك ب اسالاو ثاللا هئطدانه اه
 اهل و ملوفوعم مممعلا هيل يزل دهون ايامىلعوشملا
 رشم ازعو جوي ورخا مج 1 علك يعلى هن س !زماعطل ىب
 ىبعمالؤإ بنزل ازعشكل اب فيلكتلايا ارئنالد اَمْبْحر ادنخالا اذا
 اه سركو يزل: مخور ابتحلالاو ررتلا مرععمروكرملا فيلكتلا
 ميلعمل اعد ساجر يري ناملار وصون عتساالانرامتخالاو قرشا

 نكملاو بذل ال عوررزلا ىف انتالف الشالات ير عملا ]رت [ميدعلا
 ىبنمعلاوزبائل از وفزاسيو لهب هانقف> عزرا ادد هراسخام

 . دو ورح يصاخ اول اممبسب عبيد دب وامتد ارشد يف :يصاخى»
 د انحالاو ميرْعلا ابنا داسلاروبظيحوو صمت او ملعستذلا

 بنذلا انعم عسي ني صاخاملا لافي فيكروكرملا عانس الاوان
 كركي مقبلهت مدار موهصعملازع ورورصاعنتم»بنرلا ناكولو

 ويدعم ار اكاد هيلع عرفا عرم للتي فيلكتلانال بدنا ١
 تولي ناامافيلكنلا ناب ىف ناوتلا السيدا كرت يز|ميلعا بانل
 رو رئم اربع كمل قتع البر ورؤم لرنوا رو دقم] هى ىلع
 دولعبا/نيزلااوها بسال ىلإ هد لاق كوب امنبالا فملكت قخ او
 موكب مامر لماز بصف | مامالا ن ولي ذا مامالا ف طرتشيبالو

 :ليضملا ف يواسملان ال تملصف !نوكي ناو ريغ مبواسيننا
 ”واملاو| ناكامر هرمعزمالعو الع زقال | قهو لويمت م ازب

 وأ



 م انا لعرتئاواهوس امو :ماما لش عالولعفلاو
 ا بصير اك) دااصوصح] ضفالاوا ٍيواسملازس ايؤومحو انهتاوب
 كولبزاب نقلا ةزان ازعرعباورشلل عدا امام/لوصقملا
 لضفالانم | دنحرلاو ةغص يوهاو :لوسواساب دا لومصعملا
 رول لمامال رع عح يل ضئالا طارش مدع نسركذ يذلا | ادعو
 ىتعالورهمبلا لضعف ديما |موطحيد وأب عدلا عانس ني
 مهب يروس ساما |لسكل طوس بلص الا تناكولدر غلط كيكد
 يرو مامالا ]مد اعوط عتب فيآر هلعم اماعادارب | لمن اف
 ظ َن :رىف نسلق ىمام|ضدزو عالمنا عمم» ءلاراشللا تشمل ندب

 ”الكنإ عادا اناا ميعرل عامة لك ع اط بخ ثيعدحاو

 -ٍ ننس بوحو نم مدقملا رزق مزلباد فرفملاد فلس اممم

 | دهو اك حملاوزئلاب| رهراول (كلاحوممو ةدانمنم ماكحإ
 ةدسلايإ لكن اذ هوكرملا يروا ف اناو مالك ترعملا
 رهاب كنت امال يروشلا امّناب نيعتب نا لا هحاو مان ةلؤئمم
 ا اهتاور ننس لاالا يروكيلال عم إن |

 مماعالاف ٍطرتدو دان ارا منيعب ممرحاول م امال لولد | ىلع
 ةدانسلاو انفدلا نالوك :كلطملا تارول الهانم ماّمال ولكنا

 :القرعإمو رتلم اكل ١ اهيرويجملاو دبعلا نافل اكولاكةدينسملا |
 ى] دحاول نيم املا ايتن اك| دعملو ةمحاف امل (ف أسسل |
 أرُسف اكُنوليناروكإلف اغل ادالقاءاركذ |ءاههسم نولي نإ
 دبعلانالاريعالوالمسم نيسولب طع نيف اكرل سالمه املا
 داشالازمنوفن انيسانل اسعاف اممم ىف وليا :مركل ومش

 يبل نييعز ومالا عاغرلاو نيدو فحت انذاغاشما دما ظ



 بكيزمور نيج لاصق نقم اوروماا ريت رعن ارم اق نونعحلاو

 تا طرشدو سانلا عيجإ عيل وب لازوك فيكس انلاراحا كوس نا

 زوم| ف فيرقنل |زسحدكلم مل فرغنل اكل ل ام يا ايباسس ماسالا دوك
 مهأيثايمأ شو سأب:ذوفمو هيضوز ووكيتاضاو ميار ةهوعبزساسلا

 مسربالاب رع خطساوب يا ءىلع للملا ّررملاب ار داق كوش و
 هل رعواه دواصمورومالادراومو ةبهرعلاو ةييعرثسلار ومالا م ْ

 كم امها نب اًمكومل مي :أطو ءرمعر ل اوحأ_معسب مبىذلا

 ماخم از مارح فالان اكاذا امضمدئبئملا ةمعاجو لزاونلاو

 طارمالانيباسويمو ناسالا ف لامكلاتاذصدحا ةعاجتملاو

 اهتم مامالاناكا ذاف نيج او سكزلا طمزنل اورو اوم يذلا
 62 السأ ارادرورخط محو ماكحالا زون ىاعارداق ناك 25 5

 لالحالاذا ل ذبمف اهداومدبالف ملالغل ارم ولظملا فاضداو

 ظ ينيرعل ابلع اص فاضنالا مدع طساوب طوراملارومالا زج

 ظ رع امالازع ماما ل زعنبالو مامالا بيمدرم ملوصحبولطملا

 ١ ةركلاراكو ابى اما راطرع جوزخلا ١ هلسيرداصلا قلاب

 قسمل ايو نال لل ديل غب ايلول وخل ياويل

 دب اوناكن يذلا امال 1 نمرنك نعر وجا شا و

 ١ ود اك ةؤزملا شان |ىهعاإلو نيرشاول ا انلحلا
 + .اًسعالوو اا وهفبو نيروكرملا جالون يا لذ و دافني
 وربع ميلععت ماب لير عملا :ل ماعم موولم 5

 مار فناء يحوم يشل ان اكولو مولع حورخا نوويالو معثلل ذ
 ةمائمادل طرشبل كسمل ؟مهعلا نإلو كيذي كلسل |مياماعي

 94 هوا اهناقيل طرشب تنيداضوكن )تنم اًصاقش انا ادا

 دا



77000-7 
 3 الصادر كرب لغير هس اوراقك اذلوروكلو قلاب
 ةياولارصازعريباوسانلا نا امو قيسامالافالئنخا يلع عرفت قفل
 ةسنئمل اعداء قسافلاواةنالمملع ساجر ىف الا رع اكلطم

 مهاجر :مفسح إو زعو مكلّصم ىف هرعل غب ليل دامهلاعم
 عمرك ئوسائلل يمن هن) :ىقحسال ولازهإ ره قسافلاوا 5(.د]لع
 ىجفاششلا انالخ بول اكن ”تاكوب ةرععصلا| نشا جور ن
 تعم املا نيك قدولعسملاو | نهب يلعملاغت ةساراهر

 29 هيلز /ماف ماسالا فالي قلاب ازعس داخل
 لازغد| وة هرذزم معتمد ثنوحجو(م امإلا يامل اعاد نااتمهيب
 معسلاو» 5000 امال ىا لاه ننقل هوانا هناتلقول
 لع تمني شط سالازاو نيا اهنروخ لدم الا
 مى جسام ناب يطا ةداعلا ذا ىحافلا فالح واسفل نمدلنفل |

 معاش نار دال اناور د ناوعاما نكد درس ابعرو نازل ع
 اًنغفر ,وعاالا نا ةيبحاَصو ماقال متالثدا اعل نعاشب يعزم ٠
 اساهغنحو :اهسناارمعلل اف ورفالخ ةباؤرل امماظو قسافلا
 لرعو,ورإةولو يلعن مدد اوربا اضفعلا قسافلارلق اذا
 هب اذو) مامالاوممو رمل انال قشلاب لعيب هقشو طق
 مايعب نظفلإ ضرنملا انمزلا و رزن انملعيودو لا دع رامعإ
 امهلاورب لوزتف !ىفاطرشس تناكف هل ادعلا يا خيو بد
 قشر )د ىماقلاى اون |لخاوسجل ناخىماف يوان كو
 نمو امد |ىئشثر اولادلو اولاف مف ىكشنر ]امد هو اعنف فاغيب ال
 ذخااذا منو با



 هذ هنا ةزوزحدوامصقد ةيبالى فولو انحاؤر مزال ةوسول اباضنلا
 مهلكرا طدحرلوفل 1 حافور لك ناخ والرمل ازوعو هدبالورقعمال

 5 أوسلو قاربطلا ةجرحإ جا درب ]كف لخ اولد
 ايدو هس الامل الل اقنمفلخاولدصظطلي ركزي يرحم

 .يلاواوضالازصاو ْمَِسْفلاَنلذ نولصب اوداكمالا

 ظ ب كافسؤ سلال انف امالازاكا ذا اًصوصحو كك

 ظ حس اال ىانلاماا انفرو ةفوكلارعما ةفكنيديلولافلح
 ”ث نعل اب قداييلولا) | هرعس هوب ميطحلا درس © *ةبطخلا

 اة ةفوفنا هد هرجدم الص تئرفؤ كدان 2006

 1ع ملص ال 8 اولمس ولو يحامهدبزل ماجي

 «ىزعلزن كئانعاولخ هولو يحز ذاك ئانعاوسح-ه.< ,

 دوعص زارع افرك دز ال اهل ونال ةاعل مكامن اكرقو

 لق وم ويلازنم هاير ىف كيم الرام كر ساعد ملعرس | در

 اال د لوم عزم الخ هالصمل ازعمنمازم ضل تنم نع

  قسانل نلخ ةالصلا ماركو + مالكالذا مزعل !«مصاؤت اراع
 :ىهاركالف دايغالاو عجل اكلي و زمربا/ناكاذا ماو عوابملاو
 ماذا ملحم ىئيللو قسانلابا رنقالاز اوجزمر كك يززرا ذه

 ككل د د ىدااذا اماورهاطوموززل ارحملا معيبلاو| قسفلا دوب

 : قسافل اكل ذ نلخ هالصلازاوج مرعي م الو زمكلامحجيا

 هذ ببسو ةفيرالا ةيبولاب فطذ جاحانا يوراهككد لاكمو

 كل ارب يلاملا داوعالا همنا نوزغل علا وراصنإلا طخ
 . بيراو في ءلارول اب قلعتب حا ] مارك دو و ميلعسنإ ليم هرم
 قي قسافلا| اولمحز او لعل ئزعكلا ىل ىل!يداؤسعلكذ ناو

 دلؤعملا ٠



 هذلخ ةالمصلا نوزوكم لرد 35 ندوات تراب وج :لونملا

 زعكلا (مرع مرتك لتعلن مام اللا م زون 1 قسافلاقأ

 وهما ذلا مهنعرتتسملا نايا دوجوال اراك امالانوكيالنا حب

 دوجو لوط ميكلاعبجل اعإلا رارفإلاوقنررهتلا عم
 رجافوربزك عمل ةنوزازقالاو قيدضتلاومو اندنعانامتا نولي

 0 جالب مدان امو .نابز ام اا طعن اًمآذا لش الهازم

 *هالطلا وعزز 0 او متل عمد | [ضلوئلو م مهلع المل ادوجوولع

 ساثرجزءاضإرمللا بف اا الهازم تام مع

 ةالصل اثر اجرقس الامل طلاق ضميإءاولص ظذلب هاو دشسب ع
 كامل ناسا كهل ام[ )مك اف ءيلع ةالصلا ثدومفلخ ظ

 7-3 ىث لب اسملا ره يا اًصداردال مجوالد فلا ف عفرقرم

 دارا فضلا نابت نجا تاويل هو ثيحمالكلا ارهه]وص |

 ن .وكرف نحل ]باسملاةةهم اكحازمروكزملا كل ؛ةيقحواعتعإن |

 داتنعاوا| دهنالدز د دو أضيامالكل اعل اسمزمةيشمبم ا يجزم

 لباس عيت جم اوكلايمددو انلق ّينبرلالوصااىة ةنقحلا

 لفلسو مالكل ارم كسيبلو اهي هل 1ظ11101 ناءففلا

 م الكل | )باش ويف صون امإزطابلا وؤكلاذ انس انْياهعرمعت هرلّ راد

 انصرمرعان سا ذاق اطلاو اوصل اد صوت اماف مقفل لد اّسماماو

 لط انمههزموقحاصرما:ل3تايدافشلاك انوصح هزنو ْ

 0ع سح وصانهرمانلدتايهعلاو ايلا داو

 ارم عزدأم فسفللاىإ مد! انلق ل مق ناف باوجو تامل مع

 اعلا تاز كخاموم تادلومملاو ف انمتالازم تاما مالكلا
 لهاز وب اف' لعزل و قحاولو م امالاو ةوسلاو داعملاول اغمألاو



 دلع انفو لناعال واحْرع اجلا ورْرنلالها قياح ىو مالسالا
 الوراق مءرزجزءزتسلاطصا نر رمد ولا ةبعولا لن اًسلاؤم ”لبلف

 , ةرحالملاوإ ةفسإلفلاو | معِشلاو| ل |... ةمسل اها ءنف فلاح اع
 ووو اومدال او عوبل الهارب مييعور مارب دالففلا ظ

 3 ليو اهيجوا علا عوردرمزبنفلا اه صع تل لباسم ا كلن تناك
 اًهدازبا/مجولاو اطيعبواابيرق اقلعن هنمالكلا د امعلاب لنا
 كهل نكدو مريزموانس اهو كزع ظل عق عمرك اننغلاذه
 تا ود درو امل يسب نانربك رل اورعأالا مهبج ب اكعلا

 ف افئسالاو ميدزعطلارعتلل اد رعود م يفاس رو عقل ْ
 ظ مكر جاؤفناولو يفاكاروسنال طسو ,رلعس اص رلوغل م
 قاثيرجرم) محرحا رافيضمال و قدرحجازم عابإم انهدرحازكم

 لراس اف اكد اومرك عوريعسإرم لوقو يررحلاديعس
 ١ يقام سادا لوريل ماو هوقو كيداكلة نعي عمد

 ىغبي مصعد ازمو ممحا ىع7 م جازف يره زماضرع م موز تنال

 مول لاو وارمومسا ىو ارفقكا داومدجب اداره مءا ذا سو مودم ١
 كل فغم زي ساربع كيوجرم يوما جرحا كنخاي نإ كشوبد
 ةرشسعل |هفيو ىلعو نامءوريوركد يبازمدحاوزكن فام
 5 اًحهلارباكازم هرم م السلا, لع هدد ار نيس اووسح او
 رس ةر رويئسراتاوةذيعتثيداحا 0م ر اصنااونب .جاملبلزم

 .تاتداحلالك ف تاز انما زممم بع دوامو » رس :افرلاالعو ١» طاوخا

 لسا مقوم ىلف قاعزانملا للنوع بنزتلل ابراعطاو
 ماه ر صام بس انت مخ ت الدوا ةينسلا ةارعقيلت لب

 اديه اًسولعو متابع د حرفب و مْيِدِصمل ١

 نونقعاد



 قولا ءوجوزمرحا يار زعنلب علجل اف برم ا نإ هل قنلالهازم كونقملاو
 دق دوبيزل او مكطو نيمو اريماحشب لذ طابؤالا متراثال كانحا ماو

 مشق لوطن صقل فو حالا زملل د نا نطب قيرْج]كو ل انتل ارضنا |
 فزئل سماها لوارا ل اًعامن اكذا ىف نعطلاو زباكعلا يا

 ثارقلل بيزات نال حارج زك اهنعردا ى خرب اع لوتسوم اما

 لاو مطابازعمل من وربكي لون يزلاوىلاغنز اقامجازيبمطاتلا
 لقب .::ليمارواعطق قسوو مبف ةعورد ابمطففل ايل نايا
 نعلازاوج نول امالعاو قرح امل اوايلعل اد نندزبعل !ىلسلاناع

 دهم هزم مب !ماو ةسازب بح نر طح نايس يبا نب هب واع ىل
 مكزمأ منان اص اعل |نبوو عك د احدل زم نينسوم ار يم لانى لع
 جوطلو خلا وماما هل ات هدو هسارمركمنعز ام نم ممر دصاامد
 1 متعساومر نافع اب دلطلا مل نا اونطممماللبواننعمامانالع

 مهعلزع وبنين اكونا هدجو هس]مركمنع يور رق وهجؤل | ذهولع

 ”ةالمصلا ميلعول ل اهو «هلبواتىبءملتقت مويلاو «هلبزتتىلع
 ن اكو ةبواكم ْهِدْف ميل تقف ةرغابلا نمل للَنَفنرانعأي مالسلاو
 حلا لهعراملتف اهدرمالا رمل فصال ابورهوب سادنع
 وسأليا نعللا جونا امالإ لع جوزح ا ىاوهورمالامل ىشلتاو

 نعل ّثايبعلا يراوغلتْا امناء ل دو انزع جورح ا زاك ذااضوضخد

 صالح مصالحلا ٍبحاّصركو ئنح !لمازوع رص ّبوأخمئب يزف
 جالا ديزي جا ميلعر ملل يبا | ةسضالخلا سامي نيغو
 ثرحلا ىو قال فعن اورم ْنكدملا بعل ءاغ تسل |طسوب نس ٠١
 ريثابملاو وربعاجان ,ر انوملا بازل او ويبصو ب ارك ف مول نم جرك



 ٠ يس 57 ٠ ييجي متو حكام

 0 امو كور
 ن اكزيزعلاني] هن ارحاطل اف عرع لعب ا امرعانل ال اوحازتت لع

 1 اوحؤلطاايهلاىا 'دزعللا وسام ءلاجوم

 .. سايب يرتاح ب

 . ماهل اميلارثج عدلا دايز نيساريبعلماو كلذ نزمانل

 نوعزإ مالسلا ىلع! الو اهترل لحي غلوزتلانيبهورغت
 هدرماوأ لتي نط عزمللاز وح( ءاياعلاعإ | ومفناو امركال)

 53 زمن نعل ءاوتمتارتفملتق يارب ىلصرو هزاحاوا ملينا
 نع |هنافا ونيل عو سا نضل ميرو ىلا نيرمتنملو ملا

 هراثثنساو مالسلا يلعن يسهل لش بون ىدر نا قحلاو ني كلذ

 «”دريلع مدنا هيلا تبيزما ةنناهاو لتنلا كن ذ

 ر ورشا وروح اريرن يعدل دابز نب هدد|ر يبعد ردو |نح

 سعت رمنهوسإ رنا اوعازم فالح اا صعد ن قد وسل ا الاب

 كوفلابامل تطلعاف: مفالحو ملسالمج م هال |ملعنيسحلا نات

 ةحايللبوب لص ناد وطو ليلا مز واستر

 .ناورل ١



 وراشاهككةزم جول ادام أاهن تاكن ]و نييئبكلاةاورلا]

 اذا ءاح دوجو ىلعةنعايسزف اون هويت ق نساك غ|ذاحا|

 673301 د اج 7:00 حي

 . نعوم تاوغلومز اضبإلعووس[:نعلمج هاك الف ىذ ماو

 ةغداكمل ارباكا مرسلة زج ان ئيستو 'ةتداحلا
 3 نرسل نول

 موريلعس [طجز اق ثيحينجلاب 0

 نجلا ىف ىلعوة زجل م نانو هن[ م عودنا قوات
 010 'فوكزب للا ربعيوننملا ةودمرق |وةحلا قرط
 20 ان ةريعولا اوةدجلا ف رمافو خب اقنوعشو

 هزباو ىاسشلاو و كدويزمرتلاودوادونا هخرخا
 ناو ارهرلا جنط افل ةنجلاب هس ولو ىكز نم ىرقتنت

 نيكس اندر 2 ميلعمدد| اص مودإ ]وسر ين اير ند سمح او

 مجرحا هج اش ةديس نط افذا معلا ثييدكإيفروان
 ظ

 نسخحازإ اضبإ درو داير رح ا ريوس قاشرجرس يكد و احا
 ظ

 ىف ١. ثبدجزملا احا جرحا نجلا مدا ناس اوبس نسم او

 هدازعوساداونزمرم عمل ىجرد نا بعدة فيزحو ديعس

 ”السالاجلا مالا ةيفبزم عل يريامرتلا
 ب 0 دبو مالسلا يلعوتملا م

 ةنجلابوزهسنالو ررعسلاو انلبو يملا ايزل سدت

 مدد | ل وسر ملبس مي وس رتمعب سائل زموخال رابلاد|

 ًاطدإ يلع سل اقدقو فيك نيلب سو بلع للص

 ني واومو منع سا درن وعظم رن امع تامنتح كل اان

 رؤل بأسا أباك يِلَع ب دامس هس رملاب نيرجام ملازم قون



 ويصف انفيبدكا همركا 22 ريايصاناكمركا 3 ٠
 لورا سور عسر وص اروس تءعيزاوعب [ىحامسالع <

 وتم نازفلاوب روس حنيش ]ب كاقاس

 ا باكل ارو كن

 دلت ذيع داون رحمي هب تبا ذإ نافل اماخر استغل الوصي
 000 دابرل ردو خاوظ زامل دا كلا

 ا ولارح ب تويز م لب أساقا زحل نسب
 ومص | تاهو برأ اممم لهب ووتش

 اضزهرحاول اسس اوله رضعدر|رحو ,رمطاز | جعل ىلا نام
 ن اصول( لكنال طفل امين ام تصول انسان هذ اكرحا
 نبع نينموملاربما لس انضعب ةدايزل لكْيراصم كاك ذ

 : سد |لوسرز ءجل انفنعكالع ارسنعساومر بلاط
 . مليلوامويورواس لزمه ابو مانا ةثالئزز سو لع اص
 - دوسرزكق كرولا يورو ىاسلاوةجاسيرناو مسمجرحأ ميلا
 نمي يلو ماي ةن الزم اسالفحرمن دو ميل عمل ص معد

 ١ بزل ميلع عدا اه ينخر اوراق لوا سيمت 7
 1 ناردا كرصبل ارسحلا] انو مهي مرخزم,
 لانه وو نينو الع ازوربب مععساوفر ناكل اس
 نضر واكرم انعليو نإ ةىلإ ةزاسإ وصولا ةباورملا نق ذا

 شن



نحوب | مامالال اق ةلدالا ةناولاكمسالاةزف
 ميلعررباممحر مةي

 دوبافلاوعبر اعمل اونملكم مروا ىف نيمحالءينلا,تذام
 2- قررا عركلاف اخاانتيبازم جولان حوضولاو ظ

 رثن اونملا 0 هدو ناجئلار انالازاكننكاوع

 راوتر روما املك نك ناك اورذاؤملار اح سوو

 مكبلازهازمومو 0 يردالنمالجلابو شعملاذنع

 سإ]سىح ةيسلا|هأر اعتبزمهنؤ رعباون اكلوال اررصلا نال

 ناوشل احد الاتفةعاجاو رسل زع دق هساؤور كلامنا
 فيروتلايوو ىلا نتن ايف نعظنال و قورافل 0

 2 صلع هو

 مث عىعوؤوه

 ثار 7 اسم عدلا 00

 قوما ادار ارياتت :اناممالسلا ربل كة كيو «اناكو عافشمل
 0 اشنإل مي 7 امعرد درب كَ برجر دى سم دجرح درخأ 0

 درو 7-2 اربعرؤ ترجو رمل اوثكرملاو جم اوابرلايف

 خلاياها همر كرفت اكد عاف ورمل! نافاث لكهفلاو دبا

 منال ضفاورلا افالم يو تعاولاو:ثلالص ادعو اوقنم
 هيت مرعزسروكرللا | دَضو انلااودر ةداعملا يممعطل

 ر اصور انسب ردشسإ|د]امقالح ينتشل اذ|اممله '

 ظ هلال ازيلال رع لولا لافت
 2000 ولاعب قلل اوملببف مكاباولا تالا مع بهذو
 اسسبالاز الأ نال ةخراو كارد 7007 27



 جوليو اهلا اوس فور عن زوم موا عللوسدوموصع» '
 [ماكحالا 4 نورومام ىلا غن هددازعمل ل ردها تازضابو
 نةدازناب ف اصوأل  عامجزم فصول كو مانال اذ ثزاو
 نال 53 ايرق لمعامتحارن فية ايلوالإ زم مءاوسبزملع
 ىلول|راوكر وجزم هيماركل امكن ارتعيز عشنا اهركو قئاسلا املولا

 نيدلازيرعانرج الز الث وزكئ تامل ندا سيرسل يذلا
 اولا ةْسر مزمز ضف ةوشلا مني ز| ىندورن عتيد غد ةيورملاب
 ملدسرمو ةونسلاةليرم است م اب فرصتم بل ناب عاقل ردد

 يذلايلول صرصوا ىثلايا هناو صاعق ىكويبركذاةيباولا
 دولا لإ صاحلاو املو مكون ولا امالانالك زد دن ىدجرسمل
 ًْى لا : مصداق ى نمل ازعبتزالو ناك هنوسو ىتبل | نالو يىنومماعا
 َة ياو قلل تجوال ينال جما جو لال

 تكاوفنس ثيجملا اخ انالقاعمادامدسعلا زصنالو قلك الاء تمحو
 تاداطخلا وعل امَمِبطاك عملكم دوأيالف نيبعرلا ىبلاو ردال |
 فياكتلل الوهن اكرمانرع جاله فيل اكنل وف هداولا هش

 نبيه تعن بصر وروكرذ اكاد لع نر ريم اهدا ل اَع
 تاعتس عملا ناخب اذادسعل ان املا تاموملاةحاباب نيلياتلا
 مكوسزكل الخ اجحار انخإو تاويجسلاوظوظح ازعمملك اذمدو
 امءاضنفتفيلكتلا عا ملاو دمال!ىرعل اريد ياننع طفل قام
 ام ايلا سا ران رانلاسدالخريال هنا وعز و

 نعلاهن اع علب يزلاربعلاه) تاما جييحابملا ا
 ايزل 2 238

 | ريو ضاالا اتاومت واخ هملاغ اد ىلا غن اناعص رتل

 ىزلا

 تيمي جنا حج ننس حج يبل وسال لا ع 5 9
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 مل:زاابالاو تلقلاانصورتعملاوه سان الكا ناو يت
 ع موت الشوز ورمل ايزل اوم قاعمن الدوا موغرالل الو ,ىلا وهز ىذلا

 امم لكاو أ فيم اكل | عمم! بيمح| نص نمنيبلا

 تاجا الز هتان م يف

 اوت افهتلخ]ةالاطاكملاغلاقؤماعلا

 ةنحسإ 15| ومبلعس!1تلوقاناو انماوحاو دونه ىتببس اسوا

 ن يسع ماو ةانق د

 -يمملاماصماوطو عع تا تعا5سلاوان امك اْرَمٌمَوَصْنْلاَو

 ثي داخالاو ثيابا اك ىجمتو | لتع ىلمفّلسن ةرهاوظلا ياابو
 ةرومملاورجل اوم رو وعو نول درمسفلب اًهرها و ظوشت قا
 غانم |لعلارل ّيِعظولارل د اراب اهرماظر ع ةفوزفماغ اف كك وع
 ' سلا ئالطإ لعازما ارثعا تافيالةذ ابيب يس امو عملا هن فحق دك

 . اني داكإلاونانالا مره هاون ارعبف زمللا يراك وتانا/اوع

 ن الرد وصملازم ثسبا ىلاغن مفحؤو غش اماهزها ولد تش ىذا
 لوصإو فعام لسورماظز عنو رغزالو هلولوم ىف هلاعل تِحضوُصَتلا
 توعسارل اوهساا/اهلبو اناعنالى رز: سائل يام ئنلب قمل

 عنانال هناي . قسم ع هياط زف هرصسومو هبانسانولوثي ) اج

 لاقت صومنلاو هلوفيف ياانحا رخل د دارا تتتضت اوبل إو

 يب نيون وه الب انانو ساره وطوم
 . دااناف اما شم دارمارلخز | ىنعملرونإ هدجزم نلمس
 لاح وعم هعم عطقناذا اصر ىعملاك ذلظتلاا ىنسز اناكوهو

 دارنا سلو اهلك” ىو شلا] امها عطس از انارتسمئملدو 3
 اضن ىمسالوي اشتملت ادري ئجوغملا ازمجرعتلا انهاك صنلاب



 . اك لقنلاءاشذا عد اما صاخومنل اددارملا لن ها طز عف ميا رقملا نأ و
 رو هل 2
 سلا اهقتسازم ضر اعنااوص امر -هبانسسملاو لجن اواو لووللاو
 نيببعممللل نإ) مداخلاو لظملاءاشما عيجلماشلا ىفعم ا ده
 دادرامزحالاو شل اوم مسفر نال هباشملاب ق رصيد رطنل [قاطم امدرحإ
 هب انه مشن ؤمملاارموهو قالا اطساوب ماظل جءاحوصو
 ةرهاط عفو مم .داشتمصنلا اهل افي نإ عتب ل والاهم مل نسابس

 ,فراغنل/وءملاب صويصنل ارماولظ ىارها و لمل ازعل متلودعلا و
 ٌرماطلانئامملا نولمكزب لا نطابل زها ابيعبب ةيطايرح]ناعمملا
 يعيش ومو هدد|س ديف داحالاو عيدلا هز ةردالملامو

 انهي امامي داري الواضره] وص بخ ير زيز :ةيسلاو ناكل نمر دومعتل اذا
 مسنالةوارم اج ينطاب ن امم صولا ير اللب اينمةزهاظلا
 تيب!ال ان يرصعلاماما مومو لعملاالا ماع ل اكس يسالاوطنلاب
 ب انسسننإلاو عيشسلاب نورتنس وقر انز موماَم ا عصوصنما
 ميلع ورب ياك ب مءورشدو ضئاورلاسيلعنلا مياطلا ا
 يعيش ماكل لانو زملكاوي: مليباصوصلا
 م0 دنلا بلك هزم ميدؤيول نولصؤيبو ةيشيرلا دعاؤتلا مهو
 . د اح ملمضفت لعب انكلا ام قضي ام يراخملاو ليج املك ف
 ايف | موتر ذكر قايقملاولامشداو مالسالاز علو رعيو لسع
 . ايبركت حالما زالوه بعرب املا ةدارمارهاوظل ار علودعل |

  ,دوحاملا ماكجإر رمد يجي ل امهد ملسو هلع س لإسج يبذل
 فجرصومصُل ار هاوظ مرجزو دوي مال هزئردل ا صوصئلارهاوط زم
 ١ هدد و ممهيإفرتبلا متمرد نم ةاكرلااوداوةالصل !اوهداوع
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 جير نيم سعلبلا صرياماملاد لاؤوبعيلا كيلا انزع
 .. مهه|ل لز عمو ةدارملا اهرهاوط طعرموصنل انام عرهعسإلا

 فباق هو ةيهحت ارا صوصنلا يا ابق العو| داقنغا اًهر هاو اع

 لازم ةرصاجملاو كولسلا نابراىجعشاةلارونوا غش أتت كعبطل

 رصاولدلا فاعمل نيبو الار اشم واعملاوااسئس قيباقنل اك همنا
 تافعل ادعو نامالال زم ئيققحملا معدل بهزي اسكاونو ةدارملا

 ىوتح إل ابقياقرلا نمل ئانملاو قيربزرهاوللازطعملا نال ٠
 كاكيلاو لاه |زهارماببلار اًنمل ود اقرلاوانبعوفملارهاوامل ابل ناقنلاو

 ىاعلانورةدارملاو.ةيطاملا رومان غدبزمنيبرهالم قزملاو
 تاراشإ اهبىزنللو ةدإملا ييرماوطلا ل ابل وميزمنابو ةرهاشلا ٠
 دومطعلا ملسو ميلع,س او صل وذول امر هاو اؤفانتالؤب افدهل
 - ةلانها/مثيانجرعتقلاريبط دارملاىطانللوقبن امالارطش
 قرر دعمو ةرانطلا عرهدارملافراعلا|و فيو ةرهاطلاا ةزانبطل
 ضوصتلا درو ةددرلا فالخالازم تلفل امي ظن و عمرشكرعنلا
 ملالدو انس معلش دل رحومعملا اميزعكلذىلا ماكحالاركتت ناب

 كد د ناكاك ادماعلا عم ابوعنلاب دارب ناز وعاكز حال انعم ااا
 لوسوس اع رحاب كت اًهماكحار اكئابرحوصنلا دري ناكل ارمك

 درو اًماصوضحو ءاكحا/اللت تونبزم عب صوصنلا هب ثرحا امد
 رتكاترلاب اميدمسا ىدردشب اعف رق نزعل ةعيبس كك نم
 مولعميك واش ادب اعطقرئملا نزل عصب ركل ذ نالاعطت
 رنعك نيكون ن اكةرعسض د يبصعلم لالوتساو ةزورملاانبدل زن
 مبلعم جي مان لل رب ةصعم متيصعم اك[ امن ول تا و نذك

-- 



 مي زماان ليسم و ءلوفرمد دردزمل : سابو لالالا دقو

 فاوختس الاوز نامالاو هرداحلا) التسالي كا دامس ورم آراب نانيارازس
 ارنا وامر نييزلتلاتازاماز ضخ يالز تفسالوا اه

 يلعو اهل بيز علا ناراهاؤب ازمسالاكل د نالزمك ميدو لع
 ثياكل |نصعملا] الكساو صوصتلا درر وكرم ةروكوليا لومتال ا ةزدت
 كو افلا رمركذام عرتشبا اردكلر ذوكو عطف ]يل ربه ّرصعماعنرك
 ماركا و يا منمرح اكناقالالح مارحلا تلكملار ولعل اذاد[وم

 م زال جلكاورنمل الك «ىايتزبب دل اًمارحمنوكش مث وو مممغل
 ماش للو تناوا رنسعل رجول ناو الاورنكب نتا فنا

 لكاكد ميل مارخاككو يا نس حولت انكي دو لب الذ
 تلاوه يزال لرب امارجمنوكترثو| هن ارمي ئلا لام

 م ارخاوتي ارول ريل دأقنعاب الع ف ردي م 0 و

 ب / فز ءرفواسارجر ةسازم سلا ذهل انف ورمل ماركاو ميبعل

 تامماملزم مراه يبد حاكنك دبع باس [

 مدوأ مشا لكاوا ارتمنوكيب اج برث.و) اهوكوتاوحالاو
 كل ذلكاوا روبرت يل اولد ةردمركزمر و خح موا حومسم

 لا اًملكا يفر يظن الحلا كبافو قييْلاومو لال !ءاككزب رئاكن
 هره فلكل اعا ملت ,١ نيلوملا دحا لعمله سز ]بهن افادتعارعغل ١

 لغم و فالخالي قيس لالوتسيإلا نو دب اهوكو ةرولذملا اننال ١
 راسل ل ضساوم ىندي هدرش م زمولس قلم دنا ىلإ عضل برش

 -- سلاش اكولو مبعاهتحاركسلا مسرح نال رنعك يسم ازد

 هديتي نيف طاجب عب ميسو وطعم ما ارخلاقولامإ لملك"

 ككل ةزال كك لا ةلادو | معلسلا حورعل لب

 سيل

 هت



 تبا ذو امارحربلا نوكي كب ناؤهقولو بذل !تار اهإرمرسل

 قليبام فلا كك ناكو اضرحز اضمر مود وليا ىو ماتت
 لسا دالك مولا لاسمإلاو رخال وانت مرعنمقمقلا قا بلع
 اذ( فالع | دهوبب نكتلا تار ار امازم ىلا انهارو امارجال دب

 ن الزنكي ميا وناف قدرعشبرتسشمل قتقوانرلا معانا ا
 هكدا :قكاوم الفلا عاجابناىوألا ميج دش اثر ولؤملا !ااداهلور
 5 اصغر االخاب كانخئاسو هر لوا مل بقى نلت عصو كك 3م علال

 ماظتااهؤلا خ ةسيقيلا خا ماكحالا جو رح جور ادار اؤمو معالاو

 سلام ماع مع ادار ار هماحلا هواقدو هحالرمر ملاعلاروما

 ىعم اولاد ملكك سمل مدس 0 '

 ادهو لع عفا بعام م اكد اره اعن منعر رصين نا دارإ هذ

 يللا جين يكو اوجلا ادهيا ءلسز جاع نولي اما

 ادرس دامو عزل ادلة كلوكيامازنكلاد .ورلمُن|قْشعلا و )ثحب

 ينم ياله مامالركوو يلا ذهزإ يتكذازوك عل

 رتلبرت املا هذارم | طو لتساول منا طوبمزم ضب ا تانكي
 رمت مامالا نعرئعامزار داؤود ةبعطق,ءمركلا هنهذولك

 كال ضي اخى »و هذا ارما طور تتسلل مدد يجب

 ع فاول هرصنالنلوملازم ع:

 اياوكل الا لعزكيال ]مان مطاولل الالعساكو 0
 ذولا: و رع ينو ماظ مم ىلا [ثرحاؤن ان ىلاعتماوفو

 مب ابرك ا هن متاوصو نمو مالا ؤسيؤتمإب

 رهاظجولاو زك هررعوو| كعورتاو| عرفا قار مزدابؤ| ناس[ نم ظ
 ىها دازنكب كو دوالي .ةالفيوج ناقل بسولازاكلا# م



 - الل ديو اف تارصو ل نبع انام زم نب دجوي قا نوكب الن
 مجو طرز صول مكي ادلورهاطومو ءل ةرارعز عملا و ناك

 ا ركو زمكرمكلابيجرلازالزتكا ب لكن زم ةزداصلاةلافماب حرت ١
 لباسم نول است: عاجلوحو ملاعلابمشننب عفر مر اكم إعمل حول
 ساير كو ىاوذ وب رورو فكذ قم ثوكردنو ازكهسألا وخبر عسا وجو ىلع
 . ةعرشلاب وامس من إل اضل وجرمورسا الاي نور كيدي سول اد
 مزيج كتم ذافزفكم مرماي نوع مرعوا ساب زكي نا الحر رماول ذك
 نم نيل زمكلاب ةاداوئؤ اولر فلما دلو ن بدروصلاوف لل ابى در دال
 نكي اقولا زكو نيدل ا بعالتو اضدازمكلاب يضر الاسئدزب ا حور
 ىيصو) ارهست )يهل اريعإ لصا نإ |نكو مدد اميبلانزل اوان جا برش
 للملا اسال كل ذؤقاوناورفكب | يهتم هر اهطرعسل
 افاوهسارنكل الكول طا ولا نكو بعالتلاو فامكسالا وملك و لام
 ىيعوموزمللا جرم كل 3 نإ املاملولرلل دانا, امقالطا ةمرع
 سايل او لوصا/ا لت يلع نينملا عوامل ارم درع ا نايل اع
 نص نمالاو كوزواكل مؤهل الإ مشد جور نميرس يال تاظزعك مهل وم
 اب هاب مزجر) نورس اذا مول ١11 هساركم ماي الذازمكرس ١
 ليف اف نمارئف لاملاف ديعسوناب مزجرمو نيس ق ف لاملاف
 تولي اعل ازاي مزجلا اوه مالاو سايل ازملكدولكو عال اكشننسا
 كياقن هل ازبزما :لحلا نولي ع يلم از اب مزجلاو سدا زمسابرانل اي

 ' وا فوتيل ن اكاعيطماراكىلر تمل از وليز | !ذهولعمولدد ٠
 لهارم ناب ركن ال اعيطم ناكن ( زم! (مإ ىن ع لايا منال امصاع
 نابلوفلاو رانلازهازم ناب مزعزنال ايصاخن اكذا سناوا ةدحلا
 لهارعاوزمو ل دئلازهازم ىنإلكل و لكم رد اكل زتغم ا

 هللا



 | ره جاو ف(: زل الها نمردارمكتال ةياؤشتلا
 يان دنازم نما الو ساب سبل نيبجول يفر تعم اا بوشمملا
 ىنايباايصاك توكيل ايان اّيمملاربرون يع كعمل ايا ذنال
 هةدانم الورم داوجربلب حاصل ازعل اوم ونلل ىافي سا فونذ |

 مذ ركن ازمايا/ةعاطلاردرفتىبعو ايبا تولي العرانل الهام
 مركيالف نكد نمو يلب حاملا عاطل رعد بسك ىل اهنادنا
 لاذ اهنا ويل اوبطي باوجلا اري وانمانوكيالع ةدج الها زممن اب
 سايل ازد كفل اواي صي نا مول قربك بتر | ذا رتئعملا نا نم
 ٠ لهاوم هاريس زينيح ال نمور سل من اهو افنعالو معلا مجرم
 كونت ان ارمهوي يزلا تا وم ا لل دواهلوحرلوكسرانلا
 ملَس ربطت  هباكفر ايرانل فانتا يلزتعملا داقنعل ناش )
 يجارو دونلل فق وي |سايبالدن [زمويزنت مننا سانمىابلا
 عرسْبل لح اص ىلزمطملا يا هداقنغا نإ امضبا ساو سباب سبل
 هيار ىلع ةركلابز اًيالازم ةحوزح نقونزععونولو هن اما مدع
 ل اعااوراّرق الو قنررفرلا عومج ننعنابالاك هوتسمملا
 ل اجامل انئنا ٍطعان داقلعالا كلذ ناككيخ ة ثايب قيسام ىلع

 بجوي هيرجاوئراب تشب ىنلاو غلا باكنراب هناميازم
 ن | [شالفارو اىدنوكر اسنبإ دولي ئحزدكلا داقتعالا كلذ ي|

 يكل لكبوم نال ركذاُم لاكلاو هوك يفسو د نمومورع هذول هداقنغعا ننغ 8 : هب - [ي
 ركل ايف لري اننكل مهرنعرونمملا ناهالارم جحا او مهددع
 لاحلاوارد اكنوكيجلاو نامي الاوزمكل !نيب مسردع مطساول توسل
 هرهرمدوكرىملا | ده ءلجرعق اب هرارقاو مقيرصر نمالكذ |
 كلاي فلسلا يا مل ؤف نيب مدل نكل و هريزعت ىف لف كخادم ا



 ةفببح ىلا ءاّمالا يارو يار عمد اقدناطسوي نإ مامالازع

 :بورلابهل اعتاب ل اقوا نمل اول كل يانلازمك اء اميلعس | هجر

 2 اصهيعساإوو فورافلاوقيمصلا ناتسل ابسو|ىلانسيور
 فاشرالاو درمسجلاو جلاب ل ويلاكوكرملا ذل اساوا اميعلو
 - هسا كلاو هنمسحلاو حّشسلاو ةلزئملازال لكشم كلر وكو ثداحلاب
 ' .  فكانكال نعؤتلاو ةيمالسالاقزلا وذلسغل لمازم ميازماو
 . مك كول كيعلازعسب عاوز ماكل اويوضنو تامل 9 ق نخر
 ىيالزت |امزمكوقف لوب اهم ق وصف اذه كى زم قريلعس | م
 ثكاكل او. مضرل لحلو (وفوبدوعسرب لعب دكتو ملاح ا جرحا رمت

 جتريو نامولا لبعتيمو ت وككيئل!نياوكل ازعكيكدلاوم
 عيذاكو هيلع عالطالا يا بعل العيئل اطمورارسألا فرد
 ىاردضمف عطس نشا روكرملار ومالا فزعم ل وعيب هديك ب ولا

 در ومالاب عكوانايجاول يارب نح ارم اسير مل نا عر ناكزم ةئئبكلا

 براري واوسي هور امحالا ميلا لن هاوميزحلا كان ازممعد انوا
 ةوعميب ةيئكلارويلال اكرم نإ ربو اكد همو هوم ملم
 برس يي لماو سوحو نمضةناّصإو شد ةوفو ءيطعا
 اذ |نِفِسلِ عاضو اا دكد ىف بو ثداوحلا وعم وعلا اوحإب

 لابو بعت يرش ماكل لومة الا فداوح انامل عدا
 د انمي علا لعواريل ]سالت اعسيما ب خزفلرم|بيقل اد اعلا

 يجب مم من اوإ غوهلما قيرجب ماعماو ىلا دوس مالعانإلا
 داشراو | .ةملكلا فرط ماعلاو| كول اكةرعملا قبر مالعابإب
 «عيبعمرمإ لعل الرس إلا ىلإ ىلوالو ينل صنت علان لم

 تارامالاب



 انني رسال ككؤ نكماعب تعو بلعب دليمسملتل7 ٠ ٠

 بو خخ ءاكنال اكرومابا منوع ةلازلاوملا اوك دوم ايازس
 واعم| درعفولا غلب داراجملاعفاوم حفتشت ب بولا كثاكو راَمال ا
 49 داسرإلا مولد يلا“ | تحلو عاج الكر د فعال ريع

 ابعرمإ ومن وليرغلا هلام بور دنع انل الوفا (عوأتلا
 مهعيز سب دعما مممالعن الكل برغل 0 اقلا
 الو ركذاكداشرابونوميلعزلاد ةمالع لك ناكاذاأما يل /

 مولا اثنا .رمال/ىتلانربران أ تمارس | سبر سا مؤلم ازاوفكذ ظ
 يجن ع سدو يدم عر ١

 مولغم اق ارزاق لا ميشسلا نازم نييك ام ك ومنع
 أدوتؤم مولع ار وكتشرإد كتوننلاووجؤلاق واش / اش هنولب
 قرم بلان رعلا نزيد هسلعواش ناك

 مرعل!قوارئلاو دوجولاو رشا مقواسلركدااو درعتم
 ةاواتسملا سمك وسو مونمملاقالثتخا عم ل فرش ؛فواسمملا الفللاو
 نيبو اشم اناكذاو دوجولا د .ويممربع ة يلا د يمنا ألو

 لنا كاين )ماهو امنددازن اراك ىقنلاو ةرعلاأماو
 ورمل افارلو ىو تي اثو دوحومنعلاوا ايفو دمنا

 ىتبل مورعليأ ل وكي از مر صاقللا تبول اذ ذكى ى سو
 00 :رانثل يروزص قييم ]و تنام

 ردا تما امركم وروما نان م0 ظ
 وقايؤم ]حو قيبزوم وا لابالاونيشينا !ءامذاوزحا
 0 و كلد ناك
 هلوثساهبب رردادهو انو صو دست اهلنا ىعدلءانهذوا



 ملاملاّنملاعو دوجول اكس ووعمالو هؤوجومستبل ا !لاوخال ون
 ن ولوول نونال هلدوجوالامنايدنز اد ةضرملازاب نوبوجمتمو

 اس انكم اومو مذوصومز ولين اربالف انو افصوناكمالا

 ددراناو تالوطم اف قمح ام ىلع عر اشعار اكمالان ابدودرم
 ظل قلطيباو منن: ى مسن, مور عملا نإ ىتسي رسل مورعملا مالوفن

 ىعومل تعالو اشو مورعل ا نولي وشد ريلعونلا
 . نكمل افتوومانعةرابعو لاى هنا نم ةعل تيل ام بنل ىلع
 اوس ءاجإمنلاب م ولعل انعؤرابعس او | ايئنب مسا دوجوم

 ملهيزإ مر امن عورابعماوا ايس مس العن !اموالواذاكا دوجوم

 مها رع قتلا ةيملسلا وهو عجرملاف اكوا ناكامولعم مزعدعو

 تهوبرم حلك ىلا ظفل لاعسا ىال ايثنسارا در اوم بشت ياو زعل
 ثالهتااىل | هر تاهالنخل منو عقور قود ص اغمللا حس فو هنبيرب

 . دعم اودوجوملا يف يوس لسن ومب ام سان اير خيرل ابل اقو
 مدت مست او هال سلس مارح ل اعر ىو بعسل اول اكاد

 زوجا تاومالد يامل عشب ناومإلا ىا ميعلحال ةفرص يا
 م دع يوعد يف مهماكسن:] زئئعملا اذالخ كذب عفن ما صكنا
 الوعل الربيا ىلا هلونل ل ديني اءا نعل ناب ككذن عقنلا
 00 سل اعدارمإ ]ىلا هن لزفل بيسك ام ةنويهر مشن زكنال و
 ما جنا راهن عزل ناو نعققرسالو ملاك لكان
 "اك | سامالن اسال ربل اوىلاعنملونل هر اعز هالو تار
 جاعملا ثراحا اف در وامانلو عع رصلاواعرلاو الا

 معرب و لالضاهرزدرت اول ارحابهم كر شملاررفلا غلب لا
 هاليج اصوصخ كل ذوعو ةردغماودجرلاب تاومالا عيل ارم

 "هن أذهلا



 0 اطالب ش يسب عيقأل را
 هد طاش لاوس يعمل برذلاو مئروشا ول لعب يلمل ناكام

 ظ 7 000 راو يدوب
 لوسر ابلاقْا جرركلربس ةدامعن معسزعو شأن ثبرحزم

 ملال ازفا ةقيصلا يان ناس ة فسم سيماادنن

 2 اهححا ىجنسنئال هزهل اذ مهارعؤو دصاربب دعسرم#
 ةفررمل اوالبل اورب اعرلا لو ميلعس للصل اقوياشلاو دود

 هرب رهيفإ ثيرجزم نايحربا عشلاوبا ها بدرلا بععيبلقت 8
 ثارحإههجحاو ةشباعك دحوم هوكد اج ا دج دردأو طئلل) ازيد

 رحل اعلاز ا[ سوييلعس |[ صل اقو انمفلادربإ ا

 ةريقم نع بارعل عكر اعن هلا لات هدرذ عاما والعن
 كثي داكاراودلرصا اللالحلا ظئاح الاف اسوي 0

 ثاوعرل امركم اغنرساوى فعن ارمّزتلا تابلا امهر اثاعإو

 "الصلع آد ىعس| قوعد| لاغن لونل تاخاحلا عيب
 ليعسلاب م هاف و | 7 عدي ملامدبعلل باجتس [سو

 نعي فى زا دسمس يبا تيدعرس اهو دعا مات ةطز

 ملدحالب اكسب مل رخا ثيوجزم ةغيلت عسب انملوف ظفاك
 معربا وناس ز يرحب فوبجز ساعات

 اهعرب نإ هيلا هيدي عضراذا هدبعز ب ضسل عرج 1
 نكسب رجؤم ةحامردإو منسحو يرمرلاودوادوب | « هحرحأ | مص

 ىلع اعرل ارونذ لعو بولطملا جت لعولظن ةداجالاٌ ع دالس
 يجيني ةباجالا لونعل نيكل صعم ناو بولاطملا«:لصيعتا



 مد الرحال ب اجيد تبوحو تبوح ازره نييومر اقنالفزخاتال
 ملا قريصاعيلا ةباجا4/لككذ ف ةرهلانازعإو لعب
 . ةبارلاقالخالإنمةدوطل اردولخو ةيضالارومالابلطو
 - مسو يلع س الص هلوغل هنن | طرع بلك ومحو

 كيان رمل اذا اوطعاو غب اجالأب نومفؤم عد او هدا اوعد
 اعاو يرمرملاهجردةال إذ (غ بلقزماعرل !بجتسال

 . كاب ناروكعزمرد او جاشملا بلرخاو ةربرص ب ثيرجر“
 لواكلا اعدام ىلا غن ملول روب جلا وعن قو اكلا اهو ف اهتسب

 ٠ هقرعبال نال اوعين الرذاكلا يانالو اولاقلالضلالا
 كارل تصرولبزا لم الام فرغت سومزماوعرب | افاعدإ ران

 تصوف لما اىدصم ملا هد درذ ان اوزهاكلا ا هانال
 سئ ذ رفكوب عزلادجولا بست اننمل ازم هد مل الابع ىلا
 . فوصولءا ل ذملا هرارف) عوجتلوكرملا هرازئارم اكلاعإ اذن
 باهت اره اكز اكذاو مولظملا ذوعدزازم ثيركإزف يورامو
 تارمل بيع دولا ركز لوم اك يبوحز مدام أسالا هجرحإ

 مهقعل لؤفلاارهيإ هزوجو ثيدكاو ةيالازبب اعج>: عبد |

 ٠ ىف اكنساعدازهو كاطنا بر عيل ازعان كج مل اهنرلوهد
  انعيلاككذل ةياجا هذهو تن فلطإز مك هل لاقت هال اقث
 ميلحلا اهلاوبا بهذزهاكلااعدةئاجابكوُملاىامملاو

 هيبمسلاررصلا اقرمهلاارواَسْياثيزم يسوبدل افدوداو
 ربحا امو يق لوفلا اذه ىا هب وج امك صفلاوبايدلازكو
  اميامالععةعاسإطاشإزمزسو ىلع الص منلاذند

 يرارلا مزح روكزملا لاكولا جوزحزم اممارمف عال ادلا

 ' هلرحو



١ 

 اذاوملانت ل ومد هر اسال ادملا واول اف ضرالا هن ادو دامسجرت | يِبرحو

 عامود جوجار و مهنا زم خئاد ملانحرحا مهلكل وفل عفو
 : ل سلا لع بعلو
 انبةرشسمىلإ ةزباسامخ عجزم عسجنلا عولطو ل ادلاوودرقخا
 انءاودؤ ل لمو ومارومالا نه يا اذنال قح كلذ عيجتيا قنو
 درسإزب :ةدزجإ اذ قحوبهقداصلاهدربحل امكو ف داصلا اهنا
 ١ اسر افف لا لد ؤعوان يلع ىلع ها صعبا ع لظا كزاقمل

 هون زل انما لوبا ع سا اصل اقف دعاسلاركذم اننق نوزكت
 كاورلاوناخرلا طويرلع سل صركرو ثايإيعاملنف اوزئئح -

 الر امدلع مزمز يسع وزئو ادرس رمرسهملا عولطو نادل
  5بولاءاب ىسخو قزلمملاب نس> فوسح الو جوجامو جوج
 يب ارمانل ا وظن ن ملازم جرعر ابك وحلو بول | رد فسخ و

 هدهإف حاوملا كيداكإلاو ةنعدزالاو لسمدجزحا من م الالنراط 
 ن اًمْرلا در اقتكاضبا طارسالازماهرعاو و | رجو 'ك ةزوكرم ا
 ناو رجال ياتو باقرلا نوب تيد فل ان ولكاي نيذلا لا كو
 مو ملعس ا صرنع ثيداحا كورد لكل ريع لامير مالا دلت“
 اد ابعملو طارتسالا ياام اص افت ف مهعيساومر فزسل ازغراتاا و
 ليصاقنل اكلت بلاعنل ل ووب ملاموانيبلوأ او دوجولا ف امهنرنو
 هنبخو حلك عز ناروطملا مو حاولا وريبسلاهرينعتلا تكيس
 نيلصالاب كلممما :رطصإلا تايعاللاو تايبلغعد | ماكل تاكا

  0و هيفا بببجر دقو هدايا لتكوين
 مولا همر و لعبا مح عفقاشلا دامالا 4 |بسلو مدعاش الاوشم

 ظ جر افلا :بعلا ميركل لبأسملا ف دنوعلتنا ىلإ



 200 ولب الذامبع ممعول نرد اررك يشمل ااا

ازال انهو عطاقالقلا دودي و تابدافتعإلاو
 ديعرلا لب اسمل

ببمعتو عاسن اوفالئخاإ انهو يرغال هن عطغلا ملدالاب اثنا ١
 ا

 نامقحلا وهبتو مهد فالح اب ةرمعالف ل الدش الاوجو ةقدلدامّتح)

 ييسر وكذا الأب نمو اقلطمرحاة نبدي زم سيعملا نإ ناواع

د اًجزكوف ىلاعنرس لهنإ يرموالثخا لع
 ظ فتان يعم

ل: 'لب اقلاذدو انيحيإ] د اسملاو محو ا متواللا ]ج
 قوإ اموه ئالول

 ةدوغضداكحا /ةحاولاةن داحن ايفىل امن مل نوقف ررإ ل اياربلا

ك و يل |هداكيحا يدإنرمومودحإو بيبمملا]والإ لهم
 نيعملا كا

وم اجاب اىدالجاكرال بيبعمدهيكلكذ الا لعو
 فيدكس لح

 ”لملهيو ىلا هند نوكيألا ما" ندانئحإازف سل نم اقملا نه

 ظ ناعيا هناككتيز ذ ثولتوا اهههرز إيلا دانارد كيا ندعم

 نمزوكتال نإ امانيعف ابميهناعسا ناك كن ددحو دانيال

 هن اجيتسذولبو | هنسم اغيب ليلو نيل كاكا يلعملانئ سا 1

 سنازنراماشئإلاف ضو حام انما]نل ذل ا ككذو لست و ىلع

 هيلع عليا داع دومم كمل قلعت ىل انتج البت كجمال

 . اوعلتحاو لولا ناعم :رملوال او ىجظ] بلد نم

 ظ فيش نا اازعزيلسامل ايلول

 0 ظ ,يلكو ناعم نعمل از ناومو عبارل اد ا

لس دنزاليالاعا دينا قاب لاقت هام
 ظ جو

رل | نههلايإ عرفف ناو هدانّيحاق باٌصاَنْدف ىمنص] افْسأإلا
 لئا

ىوويعملا[ ا كل ىفالخ نن تن اقالبلد عرج طو
 6 اطْخا 

 دض وعل لكاو| ليست |يامش (ّضار ' تلدسرتعو نيمو هد (ببُحإ

 سدد



 هوك اك كال د طسنو يملا تنل يلع مد اًعْحوُمْنْفَوو

 35 اكلن اعشارو زعمه دانا ىطتخلاز داك ه نبا لكم
 ىغاناف رانا بمزألا اذه لعنالخألمورلو ينال ثوم اروحا م

 اذهاعالالا ماو هان الاب فلكمرع هدام ص ابوسن هدانحا
 قتب دل ل محب هه جيب باب يجي "ب7
 .مئابنا ةيجزمادلا اوالرل د]يلدلارع سنان داش

 بص داموا خل ابايطخين ركي مدلاو ىيملل

 هو رشا انالاز د يبول ءاياؤ بؤشلا
 ظ فاح اص فاحزوك ليلا زل ئضابعلإ ارشد ياريم اكرر املا

 0و جو مالا بلت ف احزوح ان اهيس

 2 برج رنااكو ةداصالا معلا اطل تعملون جول
 اي اجافنلاب اطمن نيل يطال دليلا بجي
 كيج كى ارك ومب نر ايزلا لسلدل ايباَصا ناوولكلا اربد

 نمل طنا كسلازكواكهكتسم رخو ىف علسلرلا كا هماقأ

 هتاز لمنتج هذ اكراو ايهم اق نمذوكومتماقا ىف

 د اكلم نم اعرش وابدا ف دب نلكامبرديملا قا يق ان
 ديا | بلع رسلوراصبالا لوا اياورتعات ى اقر مل وفل ىلاراشملا

 وتلا“ :تاقا ةيعرل لباسم جو كار دامجالاَلباَسْللا ف
 ةلرلا" هلي ريما قح ملحن وماقرلا الولَرَم ْئلاَمْيعطَفل ٌْ
 دباس دمي رج 77 نهلاد دا

 اهكرش لك از مخعا عسولا ع ارشاد ثا اال

 0 ناد ىلع ديم [رعزهلا ىسنن ىف دج ابك | عسول |
 نصور لهنوكلام عرق ردنا لاف علل دلاو لحما قرط



 امانه قرعيملا اوناَهِلس اص ان مع ىلاعن ملول والا 55-8 :
 سم دانتحا لكز اكولو اشغلاو هلو لملزب امم بولطملا ي | نوكأ
 هدام كليف | مالعسلا اًميلعت املس اميخا ودواو دامفحا بواب حالا

 اطايمزوكتن ا لقت مجكزل اب دكو نامل وعيضغا ناكاملاب وم
 دحال أجرب ر ممل اناكةبباضالا ف ابوُساول الر وكر صبصتل

 اصر انيمالكزالملوهب و 8 ادهملاورحالا رع نيبواسنملا

 ريم لم ايلعدوادىلا عفر هدا ممصفل اوردرؤنلا انهى عزمهو

 | ثملوت موكليفو عرزباعما نيب هسوصح السل ءيلع املسزم

 بامامغل اندواد رك نيزحالأ عيز تعر م" اهدا نيقانع
 توعقتيب نر ازهإد اةأمغلادزن مكقفرا دهر عز املسل اقف ثمل

 فدرإعزوم اوم 0 الان رملاواهترعُمسبو اهدا اواههابلاد

 دق اعلا هوجوازمذباذناوحولا نادرة ناكائلادومب
 . ٠ اوصل (نييداميجالاوي درت ءةلارلاراثالاو ب داخالإ طبرق
 تداخل هع“ تام تع !بجونرحملا هللا تلد ولا اطمملاو

 ايام لكن ئ ناكولو مناببوسائيلع ءملاقزننا مرا انالاو

 ثيمانإ: اعلاميا طوملعس اص( (ةروكرلامبدزتل |رصح

 1 00 مسح لو ث اطخإ ناو تانسدن عر:
 كات لع سلس ئلالإ امينا نيلحر ناوركرساوبعزع
 مبص نان |عفنلاو ةرماحتنإو ىتفال اقامت ورجل

 لمح ثبرجووو رجاردف تاطحاف تونبحان اوروحابعرنم
 قحخاةرجا زب ىلا نس بيبصملل ور ملع دل[ عصربت 1 وس

 باص 9 ادممحإ انام عرجزباكيدحزم يزاهلا يجرح

 ييترووعسمر ازعورحاورحأ و دفاطخ افدميجا 1 ن 0

 ملا

 ٠ تش ب ب ف لن ب ل يل
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 اطخانئاضا لاكزف ناطشل ازموإ نقال اومهد از ديس | ن |.ثعممدا

 تعلم معن ب امل للحرم رقو ةسوسولاورسشلا ثردحيلا
 كالا اضعلممضعلاطحاملاسصم درت ]كناكولو تايدانتجالا ف

 عيافغل تشناب عرفل ايو مالا فر خمر ءايثلا نا «جولازم
 سالانوكؤيرموعموهملاب كنان طحوروصرسانعل ان تاثل او
 كبشب اههؤح از |1ءاومج اردو ضملاب تافلا كا كلذل ملغم
 عرمل ا وزصالايفدحاو صئلابتءاثلا طحلان الع ي | ىحاورفنلاب

 هرعت مل داممحا]كانوصولتنل اهداف ىذلادحاولاككو رنعال

 هلو انشا ورم نيسا ولعن يرانتدا قالععا روصو صن
 ةقونال من | هوحؤلارب حبارل !ىعاجاب ل طاب علل اورعنلا ىلإ نيكل

 معمم |[ ضان ذنب شن ف صوشلا زم ةدراولا تامل
 نولبالف ةبعرشلا ماكحالا هل كلا اوال يتلكلازبر ماش إل نيب
 ًسيعماوزم]كز اكول لوجو ار وطب فك وجو اًماّسدحاول المثل
مالارش نينلكملالامهانمدحاولازهنلا فاشن كك نم مزل

 . ر

 د اسلاوئمل اوحانالاورظحلازمن اعمال بزللا نبيفانتملا
 فالحاز الف :مزالم ااسإو نالطملا نيب مزاللاوهمرعو بوجولاو

 اسلق ولف محاولا مندل نيف اننملانيكحلا توين جوي ءانبحالا
 تاسانْسن اجمال ارش ىثدحاول !]مملد تن راميح| ]كتبو

 دانيحابحاَم بلور ذاب ىصلا فرقد الثم كنب فاشنالا قعمومو

 رظح اب اغمضنم ف رفنل الذ ناكاسصم د دك لكن اكولك داديجأ ب رولخعم
 فشرأو لعق !ناف هحاو تييصم اراب انلقاذا امد الكاذهو ةحابالاو

 دل دالا نه قشخم معو امععفاولاو فسيبالمنكت نيس انثملاب
 ىبلياعلا ةلشملا عنه ىف نعل خلا 0ع زع اوما ةرولزملا



 0 يام
 رفسل و نزعامرحا عرب و لص عزاماو سبا ةحابابامرحا

 مزل اذحلوالايقينافررز ملا دانيا علا ول أضباو امدسى يلع
 00 ل ا امرلالاو ميل | :نسسسل اب نيب انما عاممحا

 سدحاولا| مل انامل ودام ابوصالاولاقاماو هنا ]نيكد اصاذإ
 ضم دهو نيرف انما, فضي نار اجل اذن امرالثلم نين اولا سلسل | '

 سس ابركوأم مزلق ل جلبو نيتلكملاص شا نيد'رفتلا اس مزلبهثال ٠
 نيزصفا وف ياللا سرمزضئارشسل السرو ا دحاعيلا
 نيصفارشبلاّاعورنبلا اكرم ضف: :ليالملاليو لبرج
 عامجالابورذسسل امم اعوع :لبالملارسر ل ممتناما *كيالملا ّساَع

 رثسل الس ) ضئن(مإو رد ىلاءرد جاننعال مرو همهلابث كل د وس لد

 تلت كيادملا : مم اع طع سلا ماع لصفنو ةليالملا]سر ىلع

 دج لالا هجولاةيلفعونيلن هدول رانا 19
 ايدل دوعسلاب كيال نكنالملا اما ىلا هن ساز ارسل السر ل ضف قلخس
 وفرع مناك مل هلت وئزيلبد هل مظعتلا ةيركتل ادحو

 ملوو ملدوعتلابرم هال اد ىأ < اطل

 يفلح 7 ايزي زنيلخ دم حان اضا سلب ويزعم باك لان
 دوام! صنت مدالدويعسلابرمالا فذ انهن اع هاسسوتيطز م
 ىذتفم نإ تعالو لضفا هنا اعرمر عسل ] ىلإ اول دل دوعشلاب
 | 007919 رطل نودع دوال يالا

0 



 - مالحرل :كبالمل السر نمضف مدان |تشكي داللو دوعسلابىههاللرمالا

 لد يلطكرشبلاسر ليطمتف تف صنلا ماقالو دوهسلابرمال ات
 م: ناسلالهازمودإو ركنا اًضراكزل ك الا هحولا :ليآلملا

 © املس دال الا اضفلا الا ايلكامسالامدارلعو ىلا غن ملوفزس ٠
 ”. تايب ىامصقلاو :[نالمل الع مدا سمنت يلا كوفلا م
 .وليف مهلع جعل او مرتلا فاريةنساو مهعيلع دوا ياء لع
 هسهازإىل از لوف نيبلطملا نانادبو تلاثلا »حولا مهسلنمفا

 لد الملاو ناملاعل اعنا علاو 1 اربالاواحؤنومداوطصا|

 متالاذ نمل ضئاو م يعزك هطصمز اكرمو نيم اعلا ل جزم
 ممرض امه:ليالملا عا ومطصا رى ورشبلااعزم ن]علاو

 ْ ميالوهم م وهلا يش |ٌد ارم نوليالو :كبالملا ]واع هجآلغ 9 [(دزوداعلارتبلا اع منت عاجالاب موهلا لة رممحَرتو 7

 تيئبالو:ل اد ظصوصخملا داعلا لام ا صوصخملادكرارعامه

 ملسسلثسلا هزه ناث اذا حلا وفن اناءبولطملا ارق هب

 ةبنلقلاالدالان اع وكي تاينظلاو نياك روكرملاليعتتلا
 ةلمصأيي ناش اياذ |عبارذ | دحول|صوصخملاماعلاباههحف لم
 فياوعلاووجو عم:ئلحلاو ز:إعلا تالاكلاو لدانمفلزصع

 كم اخاحلاحوسو بنصعل او ةومّسل زم ايلصزعمل غئاوملاو
 هه ناج اكلت لغاشلا كلوز صمت اننا لاك هل ةنرو رمل |

 غس دنمجد لل ذ ممواههاش ممل ذ نال تالا |فاشرلا نع

 دوجو عم ثاكاكت |!بسكو ةداعلاذاكنشنالو لص خااص

 تادارعلازم قا اناسعزعفراوما او اسمع لغاوكلا
 صالخإلا نال رمالخإلا قثلخداو فراوصل او لعاوشل أعم ااهوكو
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 ىبسعقوعبال يزل اصالخ الام جرملابوحلو عقوا منع ياوعلا عم 3
 دكد هناشنوليالن م مةالاككا تانصنمشالاب فصنملا توكيد :
 رلضاح:كيالملا نالاكنال :كيالملا اع ضهارشسلا هساَعنولتن 5

 . مياؤف يكل ؤاشملاو باسكال صخائارشبلا تال اكو لمس ابل
 رتل ضصاقلاك دعانا ارعمدو:ةسالفلاوةلزتملا صورتك 1
 - 1ياللاذ زوالا هجولا ءنلظنو :نلقعدوحوب كلو يي اولس د 3 2 ريسلالع كرالل ار سه ىلا يملا سارعي او قالقابلا 1

 - عطلاباغنال اكتسبه زهلاد:لس اكاملغاوشوةداملارعةدرك حاورا
 يابلالنو تافالاورورسلا ىوابمز ع اهدزكل ةارعم باستمْلالاو

 2 دورا ابعاشنب منال ةشساو يحل ناهصل ارم بزعل او ةومعتل اك ظ
 01 دومالا يقاكرتلا قلو انما عقدو الملا بلط ٌتيجرم دسافم او
 2 رجلا وزجاكلل عيارتلاعضو:لحلا تنفنتا ادعو انئمدب الجل
 22 تاناظزعةلربم و بلصعلاو ويلا اهوادبس يلادسافملان ع
 0 كقالاغا زوملاودلباملا طالخالا رمال ةيصنعلا بويل
 ل اًطوكو ةروكذملا ىدابلل وم زوكذملا تارا واح ثونم وعلا
 0١ ةيبرعلاراثالاوةريجلار اها اف عبودةبدرلاقالخالازم
 000 كلب اوكي ادةملاع لحل ف مهلعطول موف نبارم] دمج ل ةرفف

 22 كتفالعناشسوالككد فاطر ب ظلك عزم ديول ابنولياتلا
 7” قب اح رمروكزملا كك و يبصز الك وزع باوح او ناسالا

 2 يلعشيل ئلازياوئلاو ::بوسلذل وصار إرفع افصو ةلبالملا 2

 ٠  ةيعظتلاو الرو ةيياالسإلا ومالا نود ةينوم سلا لها ا
 0 - ١ توام رتبلاضما م«وكع ماسالا نا مهلدازم قاتلا بحولا :

 .نو
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 ليل راقملاو ولعلاةكيالملا يا مهيب أسنإلا ي!نوردعمسبو ظ

 000 :هلاريرش ىلعملامن ]وذ
 00 ل ]هلايزبمج ا كبلق لع ئيمالا

 ف لانا فكدزع باول لطفا كيالملا نول ولن ٠

 هلل مكة كرمز لاوس“ 22 دطازش مامر

 :كبالملاه) ىمرؤتل الاركنلا ف :رفنلاكاذايوابشلا ركدولع *
 مترا ذ 1 ززع تضاوكلو تا زئرلاوئشلاو
 مىيذقنلاوا اا دوجولاةكبالملا كامل وماماركذلا
 مرئنلاب رده ويؤما مك ناميالا نعي مال ج>امءدوجو نال:
 مال هولا ل3 امس لالا ينورركذلاف ٠

 كول كالا الو ساريعنولب عملافلتسزل ىلاتلوف 0
 اقيناللو بولسإلا كك ورمز ومع ةعالمل اوز اسلل لها او

 مجالا وب انلاؤنتانهل اذا مالسلا كليالمل بلْطَفا ٠
 ظ فاكش إن تاوماعذل ماقلاانهقا لدم :ىئاللاجلا

 يملا ولسا فدالإ دالارمدوصوم ارعربم قمل اجب قران

 اديهزم نكس س الان زلع 00
 نلشبال ات تارسكاو ن اطلسلاالورب رولا لعن ارمأالا ٠

 4 وكزماساشلاكىرئلايردؤولاالوناطلسلا رمال اذهزس

 صئفنلا ثرجرم امباازمز وربع و ىسكن بن لطفل اىةلنانإلا
 ظ لطفا روك يني مسا كلان وكت ذافدوكالا : !

 مهدؤا ولغات يراصنلا ن | كل ةنع باوح او امسالارب اوم
 أ دوب تير 30 تم '
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 او ةالصلا مملع::كرلالملا.نل نحف إو «ةييؤكا
 فافزحوولا ع داود ارك 1 0

 ظ مل هر ةلاملا يري عل ارش ود رج! هبر ل !دابعلارغفادد ىلع
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